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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 травень – вересень 2014 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», «Наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична 

культура та спорт», «Журналістика», «Філологічні науки», «Культура і 

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

30-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.  57.31 

Т 44 

 

The morphofunctional development of the child's organism = 

Морфофункціональний розвиток дітей шкільного віку : [mono-

graphy] / D. Navareckiy, R. Tataruch, B. Wojciechowska-Mash- 

kowska, I. Glazyrin ; Ministry of Education and science, Ukraine, 

Bogdan Kmelnitsky National University at Cherkassy. – Cherkassy : 

Vidlunnya-Plus, 2008. – 156 p. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У монографії визначено морфологічні й функціональні особли- 

вості організму дітей молодшого шкільного віку. Охарактеризовано ви- 

щу нервову діяльність та елементи поведінкових реакцій молодших шко- 

лярів у соціумі.  

 

2.  26.890 

(4Укр-

4Киї) 

Д 58 

Довгань А. І.  
Київщинознавство : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. школи / А. 

І. Довгань, В. В. Совенко, В. М. Гудима ; Київський обл. ін-т 

післядипломної освіти пед. кадрів. – Біла Церква : Вид-во 

КОІПОПК, 2004. – 124 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Підручник побудований за діючою програмою з Київщино- 

знавства. Підібрано цікавий змістовний матеріал з тем: "Освіта рідного 

краю", "Розвиток науки на території Київщини", "Розвиток засобів 

масової інформації", "Екологічна ситуація", "Охорона здоров'я та спорту у 

Київській області". Краще засвоїти матеріал допоможуть запитання і 

завдання, які подаються в кожному параграфі. 

 

3.  26.890 

(4Укр-

4Чек)

К 29 

Катеринопільщина: край хліба, квітів і добра : [презентацій-

ний зб.] / упоряд.: В. В. Болгов, І. В. Болгов. – К. : Укр. вид. 

консорціум, 2008. – 88 с. : фото. кол. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Катеринопільщина: край хліба, квітів і добра" – презента- 

ційний збірник, де зроблено спробу представити той високий рівень, 

якого досяг Катеринопільський район за останні 85 років. Книга дає 

цілісну картину історії, становлення й розвиток району. 

 

4.  74.489 

(4Ан) 

кр 

К 95 

 

Кучай Т. П.  
Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Брита-

нії до екологічного виховання учнів : монографія / Т. П. Кучай ; 

за ред. Н. Г. Ничкало ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницько-

го. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 216 с. 
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 Кількість примірників: 18 - ЧЗ №2(1), ЦА(17) 

Анотація: У монографії викладено результати вивчення вітчизняних і 

зарубіжних літературних і документальних джерел з проблем екологічно-

го навчання і виховання учнів у Великій Британії. Проаналізовано досвід 

та особливості підготовки майбутніх учителів до екологічного вихован- 

ня учнів, виявлено досягнення британських педагогів в екологічній освіті 

населення тощо. 

 

5.  28.78 

(4Укр) 

С 28 

 

Сегеда С. П.  
У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / 

С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2012. – 432 с. : ілюстр. – 

(Невідома Україна). 

 Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація: "Коли на теренах сучасної України з’явилися перші люди? 

Чи був однорідним етнічний склад мезолітичних племен України? Де 

розташовувалася "прабатьківщина" індоєвропейців? Чи були творці 

трипільської культури автохтонами на сучасних українських історичних 

землях? Хто вони, кіммерійці, скіфи, сармати? Які фізичні риси були 

притаманні стародавнім слов’янам і людності "Руської землі"? Відповіді 

на перелічені, та інші, запитання пропонує ця книга, де узагальнено дані 

з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до 

сьогодення. 
 

6.  20д 

(4Укр) 

Т 56 

 

Тома Л. В.  
Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – К. : Укрвидавполігра- 

фія, 2012. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так 

багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ,  

основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення 

про живу речовину; теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біо-

сфери, він був "хрещеним батьком" багатьох науково-дослідних інститу- 

тів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Україн-

ської академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, 

справедливого розв’язання національного питання в Україні. 

 

7.  57.31 

кр 

Ф 50 

 

Фізичний розвиток дітей шкільного віку : [монографія] / Д. 

Наварецький, С. І. Смоляр, В. І. Бузько, І. Д. Глазирін ; М-во 

освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – 

Черкаси : Відлуння-Плюс, 2009. – 176 с. 

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

Анотація: У монографії на матеріалах особистих досліджень авторів, 

а також наукових пошуків інших фахівців розглядаються процеси 

морфофункціонального розвитку організму дитини від дошкільного віку 

до 17-19 років. Пропонуються також методики дослідження фізичного, 

соматичного та моторного розвитку дітей різних вікових груп, що є 

основою їх розподілу на типологічні групи з метою диференціації 

педагогічних дій. 
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8.  52.81 

Ч-37 

 

Чекман І. С.  

Квантова фармакологія : [монографія] / І. С. Чекман ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. – К. : Наукова думка, 2012. – 183 с. : 

ілюстр. – (Проект "Наукова книга"). 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуто історичні етапи розвитку фарма-

кології взагалі й квантової зокрема. Описано методи комп'ютерних розра- 

хунків квантово-хімічних показників для вивчення первинної фармакологіч- 

ної реакції лікарських засобів. Увагу закцентовано на сучасних методах 

конструювання і розробки de novo лікарських засобів і прогнозування 

фармакологічної активності оригінальних органічних сполук, особливостях 

білок-лігандної взаємодії та ін. 
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1.  24 

95.43 

 

Вісник Київського національного університету ім. Т. Шев-

ченка : [зб. наук. ст.]. Серія Хімія. Вип. 46 / Київський нац. ун-

т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. С. Слободяник. – К. : Вид-во 

КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 52 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 47. – 2008. – 56 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірниках викладено дані про особливості будови і 

застосування нових неорганічних, органічних і полімерних матеріалів 

та закономірностісорбційних взаємодій в аналітичній хімії. 

 

2.  24 

В 53 

 

Вісник Прикарпатського національного університету ім. 

Василя Стефаника : [зб. наук. ст.]. Серія Хімія. Вип. 6 / М-во 

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

Стефаника ; редкол.: Б. М. Гуцуляк [та ін.]. – Івано-Франківськ : 

Гостинець, 2008. – 117 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У Віснику представлені результати досліджень і наукові 

оглядові статті та рецензії за розділами: неорганічна хімія, органічна 

хімія, аналітична хімія, фізична і колоїдна хімія, хімія високомолекулярних 

сполук, хімічна технологія, біоорганічна хімія, композиційні матеріали, 

радіохімія, математичні методи в хімії і хімічній технології, українська 

хімічна номенклатура та термінологія. 

 

3. 95.4 

Г 75 

 

Гріш і математика : [математико-економіко-соціол. зб.]. № 13 / 

Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О. С. Столярчука. – Л. ; 

Луцьк : Сорока Т. Б., 2013. – 32 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику досліджується узагальнена дельта-функція від 

комплексного аргументу, подано одночленні степеневі порівняння, окрес-

лено питання стосовно теоретичної кристалографії з бачення фізики 

тощо. 

 

4.  22.655.3 

К 84 

 

Кручиненко В. Г.  
Математико-фізичний аналіз метеорного явища : [монографія] / 

В. Г. Кручиненко ; НАН України, Голов. астрономічна 

обсерваторія. – К. : Наукова думка, 2012. – 294 с. – (Проект 

"Наукова книга"). 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 
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Анотація: У монографії систематизовано попередні праці автора, в 

яких він намагався підтвердити висунуту раніше гіпотезу, що теплові 

вибухи відбуваються в момент максимального гальмування тіла під час 

руху в певному середовищі; показати важливість урахування прогрівання 

метеорних тіл до початку абляції; аргументувати принципову роль теп-

лового фронту у разі нестаціонарного прогрівання та його взаємозв'язок 

з терморуйнуванням поверхневого шару тощо.  

 

5. 95.4 

М 54 

 

Метода математики : [наук.-метод. результати сучасн. мате- 

матики]. № 13 / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О. С. Сто- 

лярчука. – Л. ; Дубно : Сорока Т., 2013. – 32 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автори збірника пропонують до розгляду питання функцій 

над банаховим простором зі значеннями в банаховому просторі, 

наведено результати реалізації рекурентних співвідношень у С++, 

запропоновано класичне означення означених правильних інтегральних 

ланцюгових дробів та ін. 

№ 14. – Л. ; Рівне : Сорока Т., 2014. – 18 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Видання висвітлює питання многочленних порівнянь одного 

невідомого та закон великих чисел до трьохсотріччя з часу оприлюднення 

теореми Якоба Бернуллі. 

 

6.  24.4я7

3-1кр 

М 61 

 

Мінаєва В. О.  
Методи концентрування неорганічних речовин : навч.-метод. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Мінаєва ; МОН 

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

ім. Б. Хмельницького, 2013. – 312 с. 

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

Анотація: У посібнику розглянуто основні методи концентрування мік-

рокомпонентів – важливого хіміко-аналітичного способу, який викорис- 

товується при аналізі багатьох природних та промислових об'єктів. 

Подано важливі джерела втрат і забруднень проби, способи зниження  

рівня забруднень, описано обладнання спеціальних лабораторій, які при-

значені для визначення мікроелементів. Детально описані методики 

концентрування мікроелементів при аналізі природних вод.  

 

7.  24.471я

73-1кр 

М 61 

 

Мінаєва В. О.  
Хроматографічний аналіз : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. О. Мінаєва ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 284 с. 

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

Анотація: Підручник включає теорію хроматографічного розділення 

речовин, апарату, сорбенти, розчинники, прийоми проведення хромато-

графічного експерименту, методичні вказівки до виконання лаборатор-

них робіт, задачі та приклади їх розв'язування. Для закріплення знань у 

кожному розділі наводяться запитання для самоконтролю. 
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8.  95.43 

М 12 

 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 51. Хімічні науки / 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.: А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк. – К. : Вид-во НаУКМА, 

2013. – 66 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник містить наукові статті з різних галузей хімічних 

наук: органічної, неорганічної, фізичної хімії та нанохімії. Він може 

бути цікавим як для наукових працівників, викладачів, так і для 

аспірантів та студентів природничих факультетів ВНЗ. 

 

9.  22.37 

Н 25 

 

Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии. 

Нансис – 2013 : тезисы IV Междунар. науч. конф., 19–22 

ноября 2013 г., г. Киев / НАН Украины ; редкол.: А. Г. 

Наумовец (председ.) [и др.]. – К., 2013. – 580 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Ведущие эксперты из университетов и исследователь- 

ских центров мира предлагают обсудить вопросы структур и свойства 

наноразмерных систем; размерных эффектов и самоорганизации нано-

структур; металлы, сплавы, керамика и композиционные материалы в 

наноструктурном состоянии; полупроводниковые наносистемы и нано-

структуры; углеродные наноматериалы и тд. 

 

10.  24 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Хімія. Вип. 21-22 / М-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: С. Ю. Чундак (голова) [та 

ін.]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 199 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 23–24. – 2010. – 222 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. № 1 (29). – 2013. – 104 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. № 2 (30). – 2013. – 104 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник друкує статті, які містять теоретичні та 

практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього 

природного середовища, а також методики викладання хімії та екології 

у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових 

проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій , а також матеріали, 

присвячені ювілеям. 
 

11. 95.43 

Н 35 

 

Національний університет "Києво-Могилянська академія".  

Наукові записки НаУКМА : [зб. наук. ст.]. Т. 131. 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. : Вид-во НаУКМА, 2012. – 77 с. : схеми. 
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Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У черговому томі викладено результати досліджень про уре-

азо подібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів, композиційні 

мембрани на основі полімерних гідрогелів, композитні мембрани на 

основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції., вплив 

хімічної природи поверхні полімерних мембран на їх забруднення білками 

молочної сироватки тощо. 

 

12.  22.161.8 

П 15 

 

Пампуро В. И.  
Оптимальное управление безопасностью экологически опас-

ных объектов = Optimal safety control of ecologically dangerous 

objects : [монография] / В. И. Пампуро. – К. : Наукова думка, 

2012. – 599 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии излагается системная теория оптимально-

го управления экологически опасных объектов (ЭОО). Определяются 

оптимальные значения риска виртуальной аварии при минимуме суммар-

ных затрат, оптимизируются показатели надежности подсистем управ-

ления безопасностью. Приведены приложения теории оптимального 

управления ЭОО. 
 

13.  22.2 

П 75 

 

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. Вип. 

10 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача ; редкол.: Р. М. Кушнір 

(голов. ред.), О. Р. Гачкевич, Б. Й. Пташник [та ін.]. – Л. : Вид-

во Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача, 2012. – 228 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 11. – 2013. – 210 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірниках представлено статті присвячені проблемам 

розвитку математичних моделей та методів механіки тіл з тріщинами 

та включеннями; проблемам контактної механіки та контактно-

поверхневих явищ; розвитку математичних методів динаміки неоднорід-

них середовищ тощо. 

 

14.  22.162я

73-4кр 

Т 66 

 

Третяк М. В.  
Збірник задач з функціонального аналізу : навч.-метод. посіб. 

для студ. / М. В. Третяк ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 80 с. 

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

Анотація: Посібник містить матеріали для проведення практичних 

занять та організації самостійної роботи студентів з функціонального 

аналізу. 

 

15.  22.161.

542я73-

Третяк М. В.  
Теорія міри і інтеграла : навч.-метод. посіб. для студ. / М. В. 
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1кр 

Т 66 

 

Третяк ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 88 с. 

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

Анотація: Посібник містить матеріали для проведення лекційних, 

практичних занять та організації самостійної роботи студентів з 

теорії міри і інтеграла. 

 

16.  24.121.

1 

Т 68 

 

Тритій у біосфері : [монографія] / [В. В. Долін, О. В. 

Пушкарьов, І. Ф. Шраменко та ін.] ; за ред. Е. В. Соботовича, 

В. В. Доліна ; НАН України, Ін-т геохімії навколишнього 

середовища. – К. : Наукова думка, 2012. – 224 с. : схеми. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуто широке коло екологічних проблем, 

пов’язаних з утворенням, накопиченням, розподілом і міграцією тритію в 

навколишньому природному середовищі під впливом природних, техноген-

них чинників, його радіобіологічним впливом на живі організми, нормуван-

ням вмісту у питній воді й атмосферному повітрі, безпечним зберіганням 

тритієвих відходів.  

 

17.  22.19 

Ф 16 

 

Фазові оптимізаційні задачі: застосування  в теорії хвильових 

полів : монографія / О. О. Булацик, М. М. Войтович, Б. З. 

Каценеленбаум, Ю. П. Тополюк ; НАН України, Ін-т приклад- 

них проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – К. : 

Наукова думка, 2012. – 319 с. – (Проект "Наукова книга"). 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках монографії розглядаються оптимізаційні та 

обернені задачі, в яких фазові розподіли (аргументи комплексних 

функцій) використовуються як оптимізаційні функції. Задачі зводяться 

до нелінійних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, що мають 

неєдині розв'язки. Побудовано математичну теорію та розвинуто 

числові методи розв'язування таких задач.  
 

18. 22.181 

Ф 50 

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні техноло- 

гії : наук. зб. Вип. 18 / НАН України, Центр матем. моделюван-

ня Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України ; редкол.: Є. Чапля (голов. ред.) [та 

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

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Публікуються статті в галузі фізико-математичного та 

комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем 

та процесів. 
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1.  32.973.2-

018я73-

1 

Б 68 

 

Блакова О. А.  
Різні способи візуалізації функціональних залежностей 

засобами ІКТ : для студ. напрямку підгот. 6.040101 "Хімія". Ч. 1 / 

О. А. Блакова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 72 с. 

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

Анотація: Навчально-методичний посібник містить програму, теоре- 

тичний матеріал до глави "Побудова графіків в середовищах: електронні 

таблиці, системі математичних розрахунків MathCad  та Аdvanced 

Grapher" для проходження навчальної комп'ютерної практики з 

дисципліни "Інформатика та інформаційні технології", студентами 

Навчально-наукового інституту природничих наук, напрямку підготовки 

6.040101 "Хімія". Вклад матеріалу збагачено прикладами, і завданнями 

для успішного виконання розрахунково-графічних робіт. 

 

2. 38.711 

Д 46 

 

Дім: століття змін = Home: century of change / Центр міської 

історії центрально-східної Європи. – К. : Шумилович Б. М., 

2012. – 216 с. : фото. кол. 

 Екземпляри: всього:1 - ЦА(1) 

Анотація: Центр міської історії пропонує власний погляд на Дім у своєму 

першому друкованому виданні. Перша частина книги присвячена таким 

загальним питанням як модернізація, житлова політика та дизайн. У другій 

частині показано п’ять основних функціональних блоків сучасного житла з 

перспективи основних соціальних і культурних аспектів. Завершує книгу розділ 

про те, як протягом ХХ століття уявлялося житло у майбутньому. У текст 

вкраплено фокуси, що зосереджуються на вибраних домашніх приладах, від 

телевізора до порохотяга, та показують зміни функціональності та естетики 

домашнього простору. 

 

3. 32.973.

202 

Х 36 

 

Хелд Г.  
Технологии передачи данных = Understanding data communica- 

tions / Г. Хелд. – 7-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 

Питер ; К. : Издательская группа ВНV, 2003. – 715 с. – 

(Классика computer science). 

Количество экземпляров: 4 - ЧЗ №1(1), А3(3) 

Аннотация: В книге рассматриваются современные технологии пере-

дачи данных и перспективы их развития. Освещаются основные аспекты 

передачи информации, от структуры сетей до безопасности их 

использования. Представлены технологии, позволяющие существенно 

улучшить качество работы отдельных пользователей, корпораций и 

государственных учреждений.  
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1.  66.4 

А 43 

 

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

Вип. 97. Ч. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин ; редкол.: В. В. Копійка (голов. ред.), В. А. Вергун, В. 

В. Дайнеко [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 

197 с. : карти. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли матеріали круглого столу "Між 

партнерством та асоціацією. Польща та Україна перед обличчям нових 

умов процесу європейської інтеграції", який відбувся 25 листопада 2010 

року в Інституті міжнародних відносин Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. 

Вип. 98. Ч. 1. – 2011. – 196 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 98. Ч. 2. – 2011. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У двох частинах збірника представлено матеріли дев'ятої 

міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених "Шевченківська весна", яка відбулася 23 березня 2011 року 

в Інституті міжнародних відносин Київського національного університе-

ту імені Тараса Шевченка. 

Вип. 99. Ч. 1. – 2011. – 92 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлено матеріали зустрічі Генерального 

Секретаря ООН Бан Кімуна з колективом Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

21 квітня 2011 року та наукові праці з проблем розвитку ООН. 

 

2. 63.3 

(4Укр)

46-8 

Б 83 

 

Борщак І.  
Великий мазепинець Григор Орлик / І. Борщак. – Нью-йорк : 

Життя і школа, 1972. – 208 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Після десяти літ розшуків, писанини й надуми, автор подає 

громадянству справді дивовижне життя й діяльність Григора Орлика, 

що народився в Батурині Мазепи, а скінчив життя на Рейні, під 

французькими прапорами. Метода цієї праці – документальна. Свідомо 

обмеживши до мінімум свої коментарі, дано скрізь слово документам. 

Там, де документу бракує, ставиться просто крапка, а де її замало, 

висловлюється гіпотеза… 
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3. 63.3 

(4Укр)-38 

Б 87 

 

Брик О. С.  

Українсько-єврейські взаємовідносини / О. С. Брик. – Вінніпег : 

[б. в.], 1961. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріал про українсько-єврейські взаємовідносини поданий 

на загальній канві елементарних історичних відомостей про євреїв, та 

згідно документальних фактів окремих подій. 

 

4. 63.3(4)

42р30 

кр 

Б 93 

 

Бутенко Р. К.  

Відродження в історії європейської цивілізації : навч.-метод. 

посіб. / Р. К. Бутенко, А. П. Іржавська ; наук. ред. О. Г. Перехрест. – 

Черкаси : ФПО АММО, 2014. – 72 с. 

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

Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни є культурні та 

наукові досягнення італійського Відродження, а також особливості 

Північного Відродження. 

 

5.  63.3 

(4Укр) 

624 

В 11 

 

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

Корсунсько-Дунайської орденів Суворова і Кутузова дивізії ; 

авт.-упоряд.: В. Ф. Жолукевський, Ю. М. Нікітенко, В. В. 

Власенко, А. К. Мудрик. – К. : Едельвейс і К, 2012. – 392 с. : 

фото. 

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

Анотація: Книга присвячена 65-річниці визволення першого населеного 

пункту України села Мілове Луганської області від фашистських загарб-ників 

(16 січня 1943), 50-річчю існування 41-ої гвардійської стрілецької дивізії 

(1942–1992) і 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.  

 

6. 63.3 

(4Укр)

62 

В 11 

 

В рядах УПА = In the ranks of UIA : зб. споминів колишніх 

вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини / Т-во Вояків 

УПА в США і Канаді ; ред. М. Дупляк. – Нью Йорк, 1999. – 604 с. : 

фото. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Читачеві пропонуються статті про визвольну боротьбу 

вояків УПА. 

 

7. 63.3 

(4Укр)

6-2 

В 54 

 

Витанович І.  
Історія українського кооперативного руху : із праць іст.-

філософської секції НТШ / І. Витанович ; мовний ред. Л. 

Полтава. – Нью-Йорк : Вид-во ТУК, 1964. – 624 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В працях розглянуто проблеми політичних і суспільно-економічних 

умовин на українських землях в 2-ій пол. ХІХ і на поч. ХХ ст., перші громадські 

спроби економічної самооборони, погляд на контакти української кооперації з 

міжнародним кооперативним рухом та питання розбудови кооперативної 

організації в роки визвольних змагань України 1917-1920 рр. тощо. 



14 
 

8.  66.72 

(4Укр) 

В 53 

 

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації 

профспілок України : наук.-практ. зб. № 3 / Акад. праці і соц. 

відносин Федерації профспілок України ; редкол.: М. Л. 

Головко (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2000. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Віснику порушені найактуальніші проблеми профспілково-

го руху: консолідація профспілок за сучасних умов; функції, форми та 

методи їх діяльності; місце та роль профспілок в системі соціального 

партнерства; правові засади їх функціонування, історичний досвід діяльності 

Міжнародної Організації Праці тощо. 
 

9.  63 

В 53 

 

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

6. Серія Історія та археологія. Вип. 14 / МОН України, Дніпро-

петр. нац. ун-т ; ред. рада: М. В. Поляков (голова) [та ін.] ; 

редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.), А. І. Голуб, А. Г. Болебрух 

[та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті присвячені вивченню природи 

монополій в Україні, селянського питання на сторінках преси в XIX ст., 

та селянського самоврядування, а також археологічним дослідженням в 

Україні на початку XXI ст. 

 

10.  66.4 

В 53 

 

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

народні відносини. Вип. 26 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: М. Мальський (голов. ред.), М. Микієвич, І. Бик [та 

ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 325 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 27. – 2010. – 418 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Європейська інтеграція, інформаційна політика держави 

Україна на сучасному етапі, міжрегіональне співробітництво у Європі 

та формування міжнародного іміджу України – це основні питання, що 

ставлять перед собою автори статей випусків збірника. 
 

11.  95.41 

В 53 

 

Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / Нац. акад. держ. 

управління при Президентові України ; редкол.: В. І. Луговий 

(голов. ред.), В. М. Князєв, В. Д. Бакуменко [та ін.]. – К. : Вид-

во НАДУ, 2004. – 412 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 2. – 2004. – 444 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 4. – 2004. – 500 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація:  До уваги читача запропоновано статті, які розкривають систему 

державного управління у сфері інноваційної діяльності України в XXI ст. 
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12.  66.3 

(4Укр) 

Г 17 

 

Гальчинський А. С.  

Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Лео-

нідом Кучмою / А. С. Гальчинський ; голов. ред. С. Головко. – 

К. : Либідь, 2013. – 584 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга відомого українського вченого-економіста є спробою 

підбити підсумки розвиткові нашої країни в дуже складний для неї 

історичний період – 1994–2004 рр., розкрити основні засади внутрішньої 

й зовнішньої політики Президента України Л. Кучми, роль окремих 

керівників владних інституцій у її реалізації.  

 

13. 63.3 

(4Укр)

52-7 

Г 25 

 

Гветадзе І. Г.  
Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні 

України (40-ві рр. ХІХ – початок ХХ ст.) : [моногра-фія] / І. Г. 

Гветадзе. – Донецьк : Донбас, 2013. – 391 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано характер і напрями благодійної 

та просвітницької діяльності іноземців на теренах Південної України. 

Розглянуто динаміку створення, організаційні засади та діяльність 

національних благодійних товариств. Досліджено діяльність доброчинних 

товариств іноземців у просвітницькій галузі, вивчено основні тенденції 

створення та специфіку організації системи благодійності в освітянській галузі. 

 

14. 63.3(2)

634-05 

Г 68 

 

Горелик Ф. Б.  
О причинах гибели СССР / Ф. Б. Горелик. – Луганск : [б. и.], 

2013. – 160 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книгее анализируются социально-экономические, 

политические и психологические предпосылки переворота, сгубившего 

СССР. Автор рассматривает строительство социализма как процесс 

развития социальной революции, которая осталась незавершенной, 

угасла и была задавлена контрреволюционным переворотом. Здесь 

выясняется роль внешних противоречий  борьбы мирового империализма 

против зародившейся социалистической системы и внутренних противо-

речий, обострявшихся внутри строившегося социалистического общества. 

 

15. 63.3 

(4Укр) 

63-8 

Д 36 

 

Деревінський В.  
В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика : монографія / В. 

Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 223 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії окреслено важливі моменти життєвого 

шляху В. Чорновола. Розкрито роль і значення В. Чорновола в суспільно-

політичних процесах України другої половини ХХ ст. Досліджено основні 

чинники формування його світогляду й активної громадської позиції, 

особливості діяльності як організатора громадсько-політичного життя. 
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16. 63.3 

(4Укр) 

6-38 

Д 75 

 

Дрозд Р.  

Історія українців у Польщі в 1921–1989 роках : [монографія] / 

Р. Дрозд, Р. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол. І. Мусієнко. – 3-є 

вид., випр. і допов. – Х. : Золоті сторінки, 2013. – 270 с. 

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

Анотація: Монографія присвячена аналізу становища української 

етнічної меншини у Польщі в найбільш кризові та переламні періоди 

історії країни ХХ ст., проблемам конструювання та збереження її 

ідентичності, культурі та історії українсько-польського порубіжжя. 

Особливу увагу автори приділяють вивченню маловідомих та 

контроверсійних сторінок спільної історії України та Польщі, 

спростуванню деяких історичних міфів та стереотипів взаємного 

сприйняття обох народів, подолання яких сприятиме подальшим 

глибоким позитивним змінам у відносинах між двома країнами, що 

геополітично приречені бути стратегічними партнерами. 

 

17. 66.4 

(051), 

62я53 

Е 36 

 

Ежегодник. СНГ: проблемы, поиск, решения / отв. ред. Н. С. 

Кирабаев ; редкол.: В. М. Козьменко (гл. ред.) [и др.]. – М. : 

РУДН, 2012. – 216 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Сборник включает исследования по вопросам политических, 

экономических, культурных взаимоотношений и интеграции в СНГ, 

демографических процессов, проблемам истории стран СНГ. Особое место 

уделено роли России в интеграционных процессах. 

 

18. 63.3 

(4Укр)

я20 

Е 64 

 

Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т 

історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; 

редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 

2003-2013  

Т. 9 : Прил - С. – 2012. – 944 с. : ілюстр. 

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

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.  

 

19. 9(с)1 

(075.31) 

Е 78 

 

Ерошкин Н. П.  
История государственных учреждений дореволюционной 

России : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Историко-

архивоведение" / Н. П. Ерошкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :  

Высшая школа, 1983. – 352 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЦА(1) 

Аннотация: В учебнике излагается история государственных учреждений  

России, вскрываются социально-экономические причины их возникновения, орга- 

низационного устройства, направления деятельности и их взаимодействие, анали-

зируются причины замены одних государственных учреждений другими. 
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20. 63.3 

(4Укр-

4Чек) 

Ж 74 

Життя в окупації : альбом дитячих малюнків та док.-публіц. 

творів / Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; 

уклад. О. А. Воронкіна. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. – 

56 с. : репрод. 

Кількість екземплярів: 5 - ЧЗ №3(1), ЦА(4) 

Анотація: До книги "Життя в окупації" увійшли письмові роботи пере- 

можців конкурсу документально-публіцистичних творів серед учнівської та 

студентської молоді "Черкащина в період нацистської окупації 1941– 

1944 рр.", який було проведено Черкаським місцевим осередком Міжна- 

родної громадської організації "Міжнародний фонд" "Взаєрозуміння і 

толерантність". Також вміщено художні роботи учасників конкурсу, що 

висвітлюють трагічні сторінки окупації Черкащини в роки Другої 

світової війни. 

 

21. 63.1(0)

6я73-1 

З-39 

 

Зашкільняк Л.  
Сучасна світова історіографія : посіб. для студ. іст. спец. ун-тів / 

Л. Зашкільняк ; наук. ред. М. Г. Крикун ; МОН України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ПАІС, 2007. – 309 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник характеризує методологічні й тематичні здобут- 

ки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських 

країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів Азії 

та Африки. Матеріал, який подано в посібнику, дає змогу уявити 

сучасний стан, проблеми й перспективи конструювання та використання 

історичних знань в умовах зростання комунікації й обміну інформацією. 
 

22. 63.3(4)

61-2кр 

З-51 

 

Земзюліна Н. І.  
Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша 

третина ХХ ст.) : монографія / Н. І. Земзюліна ; ЧНУ ім. Б. Хмель- 

ницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників. – Чер- 

каси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії здійснено аналіз економічного розвитку 

європейського суспільства першої третини ХХ ст., а саме кооперативної 

системи та її ролі в забезпеченні економічної та соціальної самостійнос-

ті жінок. Встановленні сутнісні характеристики соціальної поведінки 

жінок в процесі їх кооперативної самоорганізації; показані ідеологічні та 

соціально-економічні умови розвитку кооперативного руху тощо. 
 

23. 63.211 

І-90 

 

Історичні джерела та їх використання : [зб. наук. ст.]. Вип. 6 / 

Архівне упр. при Раді Міністрів УРСР, Ін-т історії Академії 

наук УРСР ; редкол.: В. С. Скорина (відп. секретар) [та ін.] . – 

К. : Наукова думка, 1971. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено статті з джерелознавства, історичної 

географії, палеографії, метрології, нумізматики, сфрагістики, емблема-

тики, в яких підводяться підсумки наукових досліджень, а також розгля-

даються нові, ще не розроблені в радянській історіографії, питання. 
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24.  95.43 

К 18 

 

Кам'янець-Подільський державний педагогічний універси-

тет.  
Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогіч- 

ного університету. Історичні науки. Т. 8(10) / Кам'янець-По- 

дільський держ. пед. ун-т, МОН України ; редкол.: В. А. Смолій 

(відп. ред.) [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2002. – 

512 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті присвячені соціально-економіч- 

ному розвитку Галичини, Поділля, Правобережної України в другій поло- 

вині XIX - на початку XX ст. 

Т. 18 : На пошану профессора В. С. Степанкова. – 2008. – 480 с. : 

портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До уваги студентів та науковців пропонується період укра- 

їнського раннього нового часу у перспективі наукового вивчення. 
 

25. 63.3 

(4Рос) 

К 21 

 

Карамзин Н. М.  
История славянских народов / Н. М. Карамзин ; ред. Ю. 

Медведев. – М. : Эксмо, 2005. – 1023 с. : ил. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Прошло уже не одно столетие со дня появления на свет 

книги замечательного русского историка Н. М. Карамзина (1766–1826), 

но она по-прежнему вызывает интерес не только обычных читателей, 

но и ученых. Это фундаментальное исследование представляет собой 

своеобразную летопись возникновения и развития славянских народов – 

от появления первых племен на территории Киевской Руси до становле-

ния и самоопределения народностей. По словам самого Карамзина, 

"история есть священная книга народов... зерцало их бытия и 

деятельности...". 

 

26. 63.3 

(4Укр)

62 

К 53 

 

Книш З.  

В сутінках зради : (Убивство Тадеуша Голуфка на тлі зради 

Романа Барановського) / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 

1975. – 660 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Під кінець літа 1931 року, коли збиралася в Женеві засідати 

Рада Ліґи Націй і на й денному порядку нарад мали розглядатися 

українські петиції та скарги проти польського уряду за горезвісну 

"пацифікацію" та тортури українських політичних в'язнів у польській 

поліцїі, у Трускавці коло Дрогобича вбито заступника голови урядового 

посольського клубу в сеймі, посла Тадеуша Голуфка. Сам факт убивства 

зійшов у тінь перед сенсацією поставлення перед судом конфідента, 

звинуваченого за розвідувальну службу на два боки: для поліції і для ОУН. 

Ввесь судовий розгляд обертався довкола зловісної фіґури Романа 

Барановського, поліційного донощика... 
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27. 66.4 

(4Укр) 

К 75 

 

Коцур В. В.  

Етнополітичний конфлікт у Придністров'ї у контексті 

українсько-молдовських міждержавних відносин : монографія / 

В. В. Коцур ; наук. ред. М. І. Панчук. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. 

І. Ф. Кураса, 2013. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджується динаміка етнополітичної 

специфіки та сутність конфлікту в Придністров'ї, історичні умови, 

причини і фактори його виникнення, вплив на українсько-молдовські 

відносини, а також потенціал цих відносин у врегулюванні конфлікту. 

 

28.  66.06я

73-1 

К 75 

 

Кочубей Л. О.  
PR у політичній сфері : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. 

О. Кочубей ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. 

Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 469 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Підручник об'єднує ключові напрями з розвитку та вивчення 

PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у політичній 

сфері, принципів та етичних норм PR-діяльності, закінчуючи практикою 

PR-діяльності у політичній сфері.  

 

29. 63.01 

К 90 

 

Культура історичної пам'яті: європейський та український 

досвід / Ю. Шаповал, С. Набок, Л. Нагорна [та ін.] ; за заг. ред. 

Ю. Шаповала ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. 

І. Ф. Кураса. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 560 

с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Історична пам'ять – умовний і крихкий конструкт, який 

вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеоло-

гічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, по-

нятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж 

тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної кризи. Автори 

вбачали завдання у дослідженні вузлових питань, як практичного, так і 

теоретичного характеру, що їх ігнорування може призвести до ескалації 

пам'яттєвих війн та поглиблення розколотості символічного простору. 

Як запобігти всьому цьому? На це запитання прагнуть віднайти відпо- 

відь автори книги. 

 

30.  63.3 

(4Укр) 

я2 

К 90 

 

Кульчицький С. В.  
Історія України : повний курс підгот. до вищ. навч. закл. : 

довід. для абітурієнтів та школярів / С. В. Кульчицький, Ю. А. 

Мицик, В. С. Власов. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 527 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У довіднику висвітлено історію України від найдавніших 

часів до сьогодення з позицій сучасної історичної науки.  

   Видання адресовано абітурієнтам та учням загальноосвітніх шкіл. 
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31. 63.3 

(4Укр)

6-27 

К 96 

 

Кущак А.  

В обіймах матерів = In mathers' embraces / А. Кущак. – Нью-

Йорк : [б. в.], 1963. – 259 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Читачеві пропонуються спогади про українців, їхню долю на 

Рідних Землях та про їхню релігію й релігійність серед не-українського, і 

зокрема, англомовного загалу. 

 

32.  63.1 

(4Укр)

6-8кр 

Л 17 

 

Лазуренко В. М.  

Ліг колоском на отчому порозі. Юрій Миколайович Вовкотруб – 

молодий дослідник української історії / В. М. Лазуренко. – 

Черкаси : Вертикаль, 2012. – 175 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання присвячено науковій діяльності представника нової 

генерації науковців незалежної України, кандидата історичних наук, 

доцента Черкаського державного технологічного університету, відомого 

краєзнавця Юрія Миколайовича Вовкотруба (1979–2011 рр.).  

 

33.  63.3 

(4Укр) 

621-28 

Л 17 

 

Лазуренко В. М.  
Українське фермерство: злет і падіння (1921–1929 рр.) : моно- 

графія / В. М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на основі аналізу широкого кола історичних 

джерел комплексно досліджуються  передумови виникнення та історія 

становлення і розвиток селянських фермерських господарств України в 

умовах впровадження радянською державою нової економічної політики. 

  

34. 63.3(0)

5-7 

Л 84 

 

Лук'яненко О. В.  
Перехрестя стилів та епох: культура, побут та стиль життя 

населення країн Європи та Америки, кінця ХІХ – початку ХХ 

століть : [матеріали до лекційних та практ. занять] / О. В. 

Лук'яненко ; МОН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. 

Г. Короленка. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 107 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У матеріалах подано короткий аналіз основних тенденцій 

розвитку культури Франції, Італії, Німеччини та США у так звану добу 

"висхідного розвитку капіталізму". На основі багатого ілюстративного 

матеріалу, автор передає дух епохи, показує основні фактори, що 

впливають на формування образу країн як у суспільній свідомості їхніх 

громадян, так і на міжнародній арені. 

 

35.  60.542.

3(4Укр) 

Л 32 

 

ЛГБТ – вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / 

Информ.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок  "Наш 

мир". – К. : Наш мир, 2013. – 154 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В сборник включены три мониторинговых отчета, отра- 

жающих социальное, правовое и политическое положение сексуальных 
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меньшинств в Украине. Приведен анализ законодательства, заявлений 

политиков, данные социологических опросов населения, примеры случаев 

дискриминации на почве сексуальной ориентации, медиа-мониторинг и др. 

 

36. 63.3 

(4Укр-

4Мик)

6 

М 59 

Миколаївська область : Час. Події. Особистості / Ю. А. 

Бугаєвська, Н. А. Колесник, І. В. Крикалова [та ін.] ; редкол.: 

М. П. Круглов, І. С. Дятлов, В. М. Рукоманов [та ін.]. – 

Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. – 352 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга присвячена 75-й річниці заснування Миколаївської 

області. На підставі архівних документів наведені найвизначніші події, 

що відбувалися на території області. Підкреслено роль особистості на 

тлі історичного процесу. Видання багато ілюстроване фотоматеріалами, 

які є унікальними і друкуються вперше. 

 

37. 63.3 

(4Укр-

4Мик)

6я 

М 59 

Миколаївщина 75 = Mykolayivschyna 75 (Mykolayiv Region) = 

Николаевщина 75 : фотоальбом / під заг. ред. М. П. Круглова ; 

голов. ред., авт. тексту А. Кокошко ; відп. за вид. В. М. 

Рукоманов ; авт. ідеї В. Андрієвський. – Миколаїв : Комп'ютер- 

ні системи, 2012. – 354 с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Фотоальбом присвячений 75-річю утворення Миколаївської 

області. 

 

38. 63.3 

(4Укр)-

8кр 

М 70 

 

Мицик В.  
З добрими людьми по чесній дорозі: постаті / В. Мицик. – К. : 

КВІЦ, 2013. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це видання про український національний рух та його 

представників – В. Хвойку, М. Максимовича, І. Нечуя-Левицького, П. 

Демуцького, разом з якими автору довелося з 1960-х років відстоювати 

самостійність України, національно-культурну ідентичність українсько- 

го народу. 

 

39. 66.2 

(2Укр) 

М 58 

 

Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози 

національній безпеці України : аналіт. доп. / Б. О. 

Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова ; за заг. ред. К. 

А. Кононенка. – К. : Вид-во НІСД, 2013. – 54 с. – (Національна 

безпека ; вип. 3.). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках аналітичної доповіді досліджено процеси, що 

відбуваються в сучасному міжнародному середовищі безпеки, та визначено 

їхній вплив на національну безпеку України.  

 

40.  66.2 

(4Укр) 

Н 44 

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ 

століття : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., (22 серп. 2011 р., 

м. Київ) : до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т страте- 
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 гічних дослідж. ; упоряд.: Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – 

К. : НІСД, 2011. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Учасники Міжнародної наукової конференції обговорювали 

політичні та гуманітарні орієнтири розвитку країни в контексті 

актуальних світових тенденцій, питання економічного суверенітету й на-

ціональної конкурентоспроможності України, забезпечення її національ- 

ної безпеки на тлі новітніх викликів. 
 

41. 63.3 

(4Рос) 

52-8 

Н 63 

 

Николай І / авт.-сост. И. С. Мартынова. – Х. : Торсинг плюс, 

2011. – 224 с. : ил. – (Династия Романовых). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книге прослеживается история правления трех россий-ских 

императоров, которые во многом определили судьбу России XIX и даже ХХ 

столетия. Николай Первый, его сын Александр и Александр Третий… 

 

42. 63 

О-42 

 

Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології : 

[зб. наук. ст.]. Вип. 2 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

Іст. ф-т ; редкол.: В. Г. Кушнір (голова) [та ін.] ; відп. ред. С. В. 

Ковальський. – О.[б. в.], 2010. – 314 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірки увійшли матеріали Міжнародної конференції 

"Одеські Читання", яка пройшла на історичному факультеті Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 28-29 січня 2010 р. 
Вип. 3. – О. : Фридман А. С., 2011. – 311 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірки увійшли матеріали Міжнародної конференції 

"Одеські Читання", яка пройшла на історичному факультеті Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 15-16 квітня 2011 р. 

Статті студентів, аспірантів та молодих вчених охоплюють 

різні галузі історичної науки. Опубліковані дослідження відображають 

авторське бачення проблем історії, етнології та археології. Матеріали 

подаються в авторській редакції. 

 

43.  63.3 

(4Укр)-7 

О-72 

 

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Т. 10. 

Матеріали шостого круглого слолу "Культура, освіта і 

просвітницький рух на Поділлі" / МОН України, Кам'янець- 

Подільський держ.  ун-т ; голова редкол. П. Т. Тронько ; відп. 

ред. О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2007. – 

520 с. 

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

Анотація: Матеріали круглого столу розглядають питання краєзнавчо-

го руху та історико-регіональних досліджень на Поділлі XIX-XX ст.  

 

44. 66.094 

О-75 

 

Особа у контексті часу : книга на пошану Лариси Нагорної / 

В. Бушанський, А. Глушко, Г. Зеленько [та ін.] ; упоряд.: Ю. 

Шаповал, О. Лісничук, С. Набок ; НАН України, Ін-т політ. і 
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етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. 

Ф. Кураса, 2013. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До книги вміщено статті колег та учнів Лариси Нагорної, 

яка є однією з основоположниць сучасної етнополітології. Розглядають- 

ся актуальні проблеми історичної пам'яті, теоретичні та прикладні 

виміри, її феноменологічні та структурні особливості. Висвітлюються 

важливі аспекти суспільних та політичних трансформацій, тенденції 

розвитку політичної системи сучасної України.  

 

45.  63.3 

(4Укр)

5-38 

П 50 

 

Поліщук Ю. М.  
Національні меншини Правобережної України у контексті 

етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок 

ХХ століття) : монографія / Ю. М. Поліщук ; НАН України, 

Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД 

ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 428 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розкрито особливості політики Російської 

імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці 

XVIII – на початку ХХ ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники 

політики російського царату в етнічній сфері. 

 

46. 63.3 

(4Укр) 

624 

П 66 

 

Пошуково-меморіальна діяльність в Україні : до 60-річчя 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні / Держ. ком. України у 

справах ветеранів ; підгот. Г. Є. Ясєв. – К. : [б. в.], 2004. – 82 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник узагальнює позитивний досвід пошуку та увічнення 

пам'яті полеглих захисників Вітчизни у роки Великої Вітчизняної війни по 

тих регіонах України, де ця робота набула певної системи і має відчутні 

результати. За основу взято звіти пошукових підрозділів м. Києва, 

областей, регіонів та окремих пошуковців. 

 

47. 63.3 

(4Укр-

4Чек) 

кр 

П 76 

 

Приліпко М. В.  
Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдав- 

ніших часів до сьогодення) : 60-річчю Черкаської обл. та 90- 

річчю Чорнобаївського р-ну присвяч. : [краєзнавче іст.-докум. дослідж.].  

Кн. 1 / М. В. Приліпко ; редкол.: О. І. Боровик [та ін. ] ; Чорноба-

ївська райдержадміністрація, Чорнобаївська райрада, Черкась-

ка обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 652 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Краєзнавче історико-документальне дослідження є продов- 

женням праці автора книги "Чорнобаївщина. Велична історія рідного 

краю" (2008) і акцентує увагу читача на дослідженні історії кожного 

населеного пункту Чорнобаївщини з найдавніших часів до сьогодення на 

основі архівних матеріалів, документі та стародруків. 
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48. 66.2 

(4Укр) 

П 83 

 

Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів 

масового знищення й захист критичної інфраструктури : зб. 

матеріалів засідань Міжвідомчої експертної робочої групи, 

створенної при НІСД / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; за ред.: 

О. Д. Маркєєвої, Ю. М. Скалецького. – К. : Вид-во НІСД, 2013. – 

102 с. : табл. – (Національна безпека ; вип. 2). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлені інформаційні та аналітичні 

матеріали, що висвітлюють діяльність створеної у березні 2011 р. при 

Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої 

експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам 

розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також 

пов'язаних із ними терористичних загроз, і захисту критично важливої 

для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.  

 

49. 63.3 

(4Укр)

63-4 

Р 91 

 

Рух опору і самооборони в Україні / ред., переднє сл. Є. В. 

Федоренко. – Торонто ; Нью Йорк : Молода Україна, 1977. – 

120 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Події 1960-70-х рр. в Україні  колихнули сумління українсько- 

го поселення, зокрема його молоді в Західному світі, що стає в обороні 

правди про Україну, в обороні людських і національних прав, в обороні їх 

захисників. З метою вивчення цих подій і фактів, їх аналізу і 

оприлюднення, видавці присвячують цей збірник. 

 

50.  60.542.

15 

С 36 

 

Сільська молодь: проблеми і перспективи : матеріали  доп. і 

виступів учасників Всеукр. конф., 30 жовтня – 1 листопада 

2002 р., м. Черкаси / Держ. ком. України у справах сім'ї та 

молоді, Черкаська облдержадміністрація ; редкол.: М. П. Іщен-

ко, Л. А. Дудко, О. М. Іщенко ; рец. А. Г. Морозов. – К. : Знан- 

ня України, 2003. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріали конференції присвячені питанням стану реаліза- 

ції державної політики стосовно сільської молоді. 

 

51.  63.3 

(4Укр)

624-8кр 

С 38 

 

Син Грузії та України / О. В. Черевко, В. М. Трохименко, Ф. 

Ф. Білецький [та ін.] ; уклад.: М. А. Костецький, Д. О. 

Бурдакова. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цій книзі розповідається про життєвий і бойовий шлях 

славного сина Грузії і України, Героя Радянського Союзу Вахтанга 

Чіковані, який під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років загинув 

за визволення України від гітлерівських загарбників і похований у селі 

Водяники Звенигородського району Черкаської області. 
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52. 63.3 

(4Укр)6 

С 44 

 

Скорик М. Т.  

Весна. Хроніка українського спротиву / М. Т. Скорик. – К. : 

Український пріоритет, 2012. – 624 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Автор знову повернувся до свого улюбленого жанру – 

документальної прози. Читачам відома його книжка "Зима", видана 

київськими видавництвом "Правда Ярославичів" у 2000 р., де він 

дебютував і як поет 1960-1970 років, і як журналіст, що торкався 

гострих проблем суспільно-політичного життя на "батьківщині 

застою" – Дніпропетровщині. У новому творі з промовистою назвою 

"Весна" бачимо ніби продовження документальної розповіді в формі 

журналістської хроніки. 

 

53. 63.3 

(4Укр)

6 

С 44 

 

Скорик М. Т.  

Літо. До кучмізму і після / М. Т. Скорик. – К. : Кит, 2013. – 464 

с. : ілюстр. 

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

Анотація: Ця книга є продовженням творчого доробку автора в двох 

його попередніх творах документальної прози – «Зима». Сповідь про 

пережите та «Весна». Хроніка українського спротиву. У ній зібрано все 

найактуальніше з журналістського життєпису автора, вихідця зі 

славної Слобожанщини, друковане в центральній та місцевій пресі за час 

його власкорівської та редакторської діяльності. Журналіст ніби 

розділяє свій творчий публіцистичний доробок на суспільну ситуацію, в 

якій працював: до кучмізму і після нього. Читач засвідчить для себе, як за 

дніпропетровського Президента України герої фейлетонів «виростали» 

до вершин державного управління. 

 

54.  63.3 

(4Укр)

6-8 

С 50 

 

Смирнов А.  
Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний ді- 

яч 1930-1944 : монографія / А. Смирнов. – 2-е вид., допов. – К. : 

Смолоскип, 2009. – 326 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії представлено результати комплексного дослід- 

женя громадсько-політичної та церковної діяльності Мстислава (Степа- 

на Скрипника) впродовж 1930–1944 рр.  

 

55. 63.3 

(4Укр)6 

С 60 

Соловей Д.  
Голгота України = Golgotha of Ukraine. Ч. 1. Московсько-

большевицький окупаційний терор в УРСР між Першою і 

Другою Світовою війною / Д. Соловей. – Вінніпег : Укр. голос, 

1953. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор не претендував на повноту висвітлення історії 

України після падіння Української Народної Республіки, він намагався 

змалювати планове застосування московським більшовизмом страхітли-

вого колоніального насильства, грабунку й нечуваного в історії людства 

фізичного винищування мільйонів української людності. 
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56.  60.991.

2я73-

1кр 

С 71 

 

Специфіка діяльності соціального працівника в центрах 

планування сім'ї : навч.-метод. посіб. / ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого, Каф. соц. роботи ; уклад.: С. П. Архипова, Я. О. Карпань. – 

Черкаси : [б. в.], 2012. – 91 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику представлені основні розділи тео- 

рії  і практики планування сім'ї, актуальні питання з формування усвідом-

леного батьківства молоді в умовах Центру планування сім'ї.  

 

57.  66.2 

(4Укр) 

С 83 

 

Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 1 (22) / 

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

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

2012. – 220 с. : схеми. 

№ 2 (23). – 2012. – 224 с. : фото, схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

№ 3 (24). – 2012. – 224 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

№ 4 (21). – 2011. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випусках збірника публікуються результати наукових 

досліджень проблених питань суспільно-політичного, соціально-економіч- 

ного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, 

регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і 

оборони України.  

 

58.  63.3 

(4Укр-

4Чек)62 

С 83 

Страшевич В. Б.  

Йшла війна народна. Черкаси в роки Великої Вітчизняної війни 

1941–1945 рр. / В. Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль, 2013. –

190 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В історико-документальних нарисах, на великому 

фактичному матеріалі, розповідається про початок Великої Вітчизняної 

війни, жахливу картину життя черкасців у місті в роки воєнного 

лихоліття. 

 

59.  66.3 

(4Укр),

15 

С 90 

 

Суспільні цінності населення України в теоретичних і 

практичних вимірах : монографія / авт. кол.: М. І. Михальченко, 

М. Є. Горєлов, В. А. Гриневич [та ін.] ; НАН України, Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Вид-во ІПіЕНД 

ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 336 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджується система політичних цінностей 

населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкриваються 

методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування в ціннісно- 

розколотому українському суспільстві.  
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60. 63.3 

(4Укр)63 

Т 44 

 

1947. Пропам'ятна Книга / ред. Б. Гук. – Варшава : Тирса, 

1997. – 648 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Це збірник спогадів про українські села і містечка на 

теренах Бойківщини, Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, 

знищені в 1947 році внаслідок акції «Вісла». 

 

61. 66.2 

(4Укр) 

Т 65 

Трансформація національних концепцій безпеки як 

відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: 

досвід України та НАТО : зб. матеріалів Міжнар. конф., 19 

верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; упоряд.: В. Ю. 

Цюкало [та ін.] ; за ред. К. А. Кононенка. – К. : Вид-во НІСД, 

2013. – 80 с. – (Національна безпека ; вип. 4). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріали Міжнародної конференції присвячені презентації 

нових редакцій Стратегії національної безпеки України і Воєнної 

доктрини. Учасники заходу проаналізували та порівняли з попередніми 

редакціями основні положення та особливості цих документів, 

обговорили досвід реалізації стратегічних документів в Україні та 

країнах НАТО. За результатами конференції вироблено рекомендації щодо

 імплементації Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини. 
 

62.  63.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Україна в Центрально-Східній Європі : [зб. наук. пр.]. Вип. 

9-10 / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії 

України НАН України, 2010. – 380 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого 

читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчиз-

няної історії з найдавніших часів до кінця XVIII ст. 

 

63. 63 

У 45 

 

Українська історична наука на порозі ХХІ століття : Міжнар. 

наук. конгрес, м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доп. та 

повідомл. / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Світова 

наук. рада при Світовому конгресі українців, Укр. іст. т-во 

(США, Україна, Канада, Европа) ; відп. ред.: Л. Винар, Ю. 

Макар. – Чернівці : Рута. – 2001 

Т. 1. – 418 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Т. 2. – 348 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Т. 3. – 426 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Т. 4. – 144 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Науковий збірник містить виклад доповідей і повідомлень, 

поданих на Міжнародний науковий конгрес українських істориків, що 

проходив у Чернівцях 16-18 травня 2000 року.  
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64. 63.212 

У 45 

 

Український археографічний щорічник : [зб. наук. ст.]. Нова 

серія. Вип. 15. Т. 18 / НАН України, Археогр. комісія, Ін-т укр. 

археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського ; редкол.: П. 

Сохань (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Укр. письменник, 2010. – 780 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У черговому томі щорічника друкуються статті й докумен-

тальні матеріали, що стосуються історії України XI–XX ст. Публікують- 

ся статті про Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла 

Грушевського та інших діячів. Окрему увагу приділено висвітленню 

політичної позиції українських соціал-демократів на початку XX ст., 

листуванню Андрія Ніковського, Володимира Винниченка, Андрія Жука, 

генеалогічним, картографічним розвідкам тощо.  

 

65. 63.3 

(4Укр)

63-49 

У 45 

 

Український вісник : громад. літ.-худ. та суспільно-політ. 

журнал. Вип. 7. Серпень, 1987 ; Вип. 8. Вересень, 1987 ; Вип. 9-

10. Жовтень-Листопад, 1987. – Передрук самвидавного 

журналу з України. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1988. – 

640 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 55). 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Самвидавний журнал «Український вісник» почав виходити в 

Україні з 1970 року і на практиці реалізував політику гласності задовго 

до її офіційного проголошення. Видання «не антирадянське і не 

антикомуністичне», подає об'єктивну інформацію про порушення 

свободи слова та прав, гарантованих Конституцією СРСР, про судові й 

позасудові репресії, факти шовінізму й українофобії, становище 

українських політв'язнів, про акції протесту.  

 

66. 63.3 

(4Укр)-

282.2 

У 45 

Український селянин : зб. наук. пр. Вип. 13 / НАН України, 

Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; 

редкол.: А. Г. Морозов (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори статей збірника розкривають різні аспекти історії 

селянства, зокрема роль видатних постатей, проблеми історіографії, 

джерелознавства та методології досліджень, а також історичний 

розвиток селянства на основних етапах історії України.  

 

67. 63.3 

(4Укр)

6-27 

У 45 

 

Українці Бразилії = Os Ucranianos do Brasil = Ukrainians in 

Brazil : іст.-етнол. дослідж. : зб. наук. пр. / наук. ред. М. 

Гримич. – К. : Дуліби, 2011. – 262 с. – (Історична етнологія). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це колективне дослідження про історію та народну культуру 

однієї з найстаріших українських діаспор світу – бразильської. Авторський 

колектив включає дослідників з України, Бразилії та Канади, які 

представляють різні наукові дисципліни – історію, соціальну й етнічну 

географію, культурну антропологію, лінгвістику, етнологію та 

фольклористику. 
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68.  66.2 

(4Укр) 

Ф 33 

 

Федорчук С.  

Демонтаж лицемірства : статті / С. Федорчук ; передм. Є. Свер- 

стюк. – К. : Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українська публіцис- 

тика). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це збірник авторських статей, що протягом 2007–2012 рр. 

публікувались у різних мережевих і друкованих виданнях. Перед читачем 

постає не лише світ "невідомого Донбасу" та химерна пострадянська 

дійсність, а й інтелектуальна полеміка щодо вічних питань українського 

життя, його парадоксів і сподівань. 

 

69. 63.3 

(4Укр)6 

Ч-15 

 

Чайковський А.  
Війна чи військова злочинність? : [зб. дослідж. і публ.] / А. 

Чайковський, Дж.-П. Химка, П. А. Рудлінг. – К. : Золоті 

Ворота, 2013. – 128 с. : ілюстр. – (Історична правда ; т. 3). 

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

Анотація: До книги вміщено дослідження сучасних західних та 

вітчизняних учених – Анатолія Чайковського, пера Андерса Рудлінга та 

Джон-Пола Химки на тему українського нацизму, радикального 

націоналізму, фальсифікації історії, створення антиісторичних міфів, 

злочинів проти людяності та спроб реабілітації (і героїзації) посібників 

нацизму – членів ОУН і УПА. 

 

70. 63.3 

(4Укр)

6-8 

Ч 49 

 

Чорновіл В. Твори : в 10 т. / В. Чорновіл ; Міжнар. 

благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип. – 

2012 

Т. 8. : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1993 – грудень 1995) / 

редкол. А. Пашко (голова) [та ін.] ; упорядкув. та комент. В. 

Чорновіл. – 2012. – 1084 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У 8-й том Творів Вячеслава Чорновола увійшли виступи, 

інтерв'ю, статті періоду з 1993 по 1995 роки. Це боротьба за 

утвердження незалежності через законотворчу діяльність у Верховній 

Раді, відстоювання держави, інтересів народу в діяльності Народного 

Руху України, оцінка щоденних суспільних подій у редакційних статтях 

газети «Час/Тіmе».  

 

71. 63.3 

(4Укр) 

Ш 70 

 

Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, 

сучасне, майбутнє : матеріали V Міжнарод. наук. конф., 15-16 

листопада 2008 р. / Польське наук. т-во у Житомирі, 

Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка ; уклад. І. В. 

Баладинська ; наук. ред.: В. О. Венгерська, С. В. Рудницький. – 

Житомир : [б. в.], 2009. – 324 с. 

 Екземпляри: всього:1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні вміщено матеріали V Міжнародної наукової 

конференції "Шляхи становлення незалежності Польщі і України: 

минуле, сучасне , майбутнє", яка відбулася 15-16 листопада 2008 року. 
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72. 63.3 

(4Укр)

46 

Я 47 

 

Яковлів А.  

Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським 

царем Олексієм Михайловичем, 1654 р. : іст.-правнича студія з 

нагоди 300-ліття договору (1654–1954) / А. Яковлів. – Нью 

Йорк : Вид. спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 127 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Склалося кілька точок зору на природу Переяславського 

трактату, що оцінюють його як персональну або реальну унію, 

прийняття Україною російського протекторату, або укладення 

рівноправного військового союзу. Хоча ідея прийняття Україною 

російського протекторату, підтримана свого часу і популяризована 

Михайлом Грушевським, набула на сьогодні найбільше прихильників, 

перемога даної концепції не є до цього часу повною, і питання про 

юридичну природу Переяславської угоди залишається відкритим. 
 

73. 66.3 

(4Укр),

133 

Я 60 

 

Яневський Д. Б.  
Хроніка "помаранчевої" революції / Д. Б. Яневський ; за ред. О. 

А. Кравець ; передм. П. О. Порошенка. – Х. : Фоліо, 2005. – 320 

с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наприкінці 2004 року політичне життя України вибухнуло 

гарячою хвилею «помаранчевої» революції. Вона об’єднала українців 

різних національностей, віросповідань, соціальних станів та політичних 

поглядів – одвіку роз’єднаних, призвела до перемоги ідеї особистої 

свободи в Україні.  
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1.  65.9 

(4Укр)-

551 

І-66 

 

Інноваційна перспектива у стратегії національної консоліда-

ції в Україні : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 

2013. – 280 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках аналітичної доповіді розглянуто проблеми 

інноваційного розвитку України та вплив інноваційних технологій на пер- 

спективи соціального і гуманітарного поступу суспільства з метою 

забезпечення його конкурентоспроможності у світовому геостратегіч-

ному просторі. 

 

2.  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 стимулю-

ванні, оцінці значення бюджетних видатків у забезпеченні розвитку регі-

онів України. 

 

3.  95.43 

В 53 

 

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

ст.]. Вип. 1 (17) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; 

редкол.: О. В. Яковлева, Р. О. Язиніна (відп. за вип.), І. А. 

Вєтчинов [та ін.]. – К. : КІБіТ, 2012. – 198 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 3 (16). – К., 2011. – 106 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. № 3 (22). – К., 2013. – 92 с. : схеми 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Наукові статті присвячені актуальним проблемам економі-

ки, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу сучасно-

го стану України. 

 

4. 65.428.9 

(4Укр)-

80 

Ж 85 

Жук М. В.  
Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Жук ; МОН України, 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 
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 2004. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику розкриваються теоретичні та методичні пи-

тання зовнішньоторговельної політики та організації міжнародної 

торгівлі, засади організації світової торгівлі. Проаналізована геополітич-

на стратегія розвитку України та стратегія розвитку відносин з об'єд-

наннями країн і міжнародними організаціями. 

 

5.  65.305.

143.2 

(4Укр) 

К 30 

 

Кацуба А. В.  
Управління господарською діяльністю з видобутку та подаль-

шої реалізації нафти та природного газу: адмін.-правові засади : 

монографія / А. В. Кацуба. – Х. : Друкарня Мадрид, 2014. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографію присвячено аналізу адміністративно-правових 

засад управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої 

реалізації нафти та природного газу. Дано загальну характеристику 

управління у зазначеній сфері, визначено особливості такої господарської 

діяльності як об'єкта державного управління.  

 

6. 65.050.

1я73-1кр 

К 89 

 

Кукурудза І. І.  
Державне регулювання економіки : навч.-метод. посіб. для під- 

гот. бакалаврів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво / 

І. І. Кукурудза ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 128 с. 

Кількість примірників: 32 - ЦА(30), ЧЗ №4(2) 

Анотація: У методичному посібнику стисло викладено основні проблеми, 

на які повинні звернути увагу студенти при вивчені теоретичних засад 

формування стратегії соціально-економічного розвитку країни;  сутнос- 

ті, форм і методів державного регулювання економіки; методологічних 

та організаційних основ макроекономічного прогнозування, планування і 

програмування; механізмів реалізації бюджетної, податкової, грошово-

кредитної  політики тощо. 

 

7. 65.291.

551-

21я73 

М 59 

 

Микитюк П. П.  
Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / П. П. Микитюк ; М-во освіти і науки України. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і мето-

дологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господа-

рюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компа-

ній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і 

організацій.  

 

8.  95.42 

Н 34 

 

Наукові праці НДФІ : зб. наук. пр. Вип. 1 (58) / М-во фінансів 

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

редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.), С. Л. Лондар, А. М. 
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Соколовська [та ін.]. – К. : ВІПОЛ, 2012. – 158 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 3 (64). – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 158 с. : табл. 

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

Вип. 4 (65). – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 160 с. : табл. 

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

Анотація: До уваги читача пропонуються теми про інвестиційні проце-

си в економіці України та взаємозв'язок розвитку фінансової інфракструк-

тури та національного інвестиційного потенціалу держави Україна. 
 

9.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

пр.]. Серія Економіка. Вип. 1 (38) / М-во освіти і науки, молоді 

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

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

Ужгород : Вид-во Ужгородського нац. ун-ту ; Мукачево : 

Карпатська вежа, 2013. – 340 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 2 (39), Ч. 1. – 2013. – 344 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 2 (39), Ч. 2. – 2013. – 338 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 3 (40). – Ужгород : Говерла, 2013. – 296 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 4 (41). – Ужгород : Говерла, 2013. – 274 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У статтях збірника розкриваються питання фінансового 

обліку, теорії бухгалтерського обліку, впливу глобалізації на систему 

обліку та аудиту, автоматизації бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу, стратегічного управління підприємством, банківської справи. 

 

10.  65.262-

18 

Н 76 

 

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современ- 

ных условиях : [монография] : в 2 кн. / Российская акад. наук, 

НАН Украины, Ин-т экономики ; под ред.: В. М. Гейца, А. Д. 

Некипелова. – М. ; К. : [б. и.], 2010–2012 

Кн. 2 : Взгляд из Украины. – 2012. – 360 с. : схемы. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Монография состоит из двух книг: "Взгляд из России" 

(подготовлена учеными Института экономики РАН) и "Взгляд из Украи-

ны" (подготовлена учеными Института экономики и прогнозирования 

НАН Украины) в рамках совместного научно-исследовательского проек- 

та РГНФ и НАН Украины "Денежно-кредитная политика России и 

Украины на современном этапе: новые вызовы и возможные ответы". 

 

11. 65.261.

411 

(4Укр)я 

Педь І. В.  
Податкова система економіко-правова характеристика подат- 

ків : навч. посіб. / І. В. Педь ; за ред. Ю. М. Лисенкова. – К. : 
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П 24 Знання, 2007. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У посібнику відповідно до навчальних планів з дисципліни 

"Податкова система" розглядаються питання навчальних програм 

першого модуля дисципліни: "Економіко-правова характеристика подат- 

ків". Розкрито сутність податків у різних аспектах та їх елементи, 

принципи створення податкової системи. Структура навчального посіб- 

ника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи нав- 

чального процесу.  

 

12. 65.011.

3я21 

Р 51 

 

Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : 

навч. екон. слов.-довід. / МОН України ; уклад. Є. Я. Агєєв, С. 

В. Піча. – Л. : Новий Світ-2000. – 2011. – (Вища освіта в 

Україні). 

Т. 1 : А - Н. – 508 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Т. 2 : О - Я. – 512 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний економічний словник-довідник складається з 

двох томів та включає в себе понад 7000 термінів, понять та визначень 

ринкової економіки, які повсякденно зустрічаються та використовують-

ся в нашому житті. Основу його складають терміни та визначення, 

пов'язані з політичною економікою, мікро – та макроекономічною тео- 

рією, банківською справою, зовнішньоекономічною діяльністю, маркетин-

гом тощо. 

 

13. 65.291.

931я73-1 

Ш 42 

 

Шелегеда Б. Г.  
Антикризове управління : навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, О. М. 

Шарнопольська, М. В. Румянцев ; МОН України, Нац. аген- 

ство з питань держ. служби, Донецький нац. техн. ун-т. – 

Донецьк : Епіцентр : Вид-во ДонНТУ, 2013. – 252 с. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №4(2), ЦА(8) 

Анотація: Навчальний посібник, присвячений антикризовому управлін- 

ню, побудований на основі нормативних вимог галузевого стандарту 

вищої освіти України й містить п'ять змістових модулів: "Антикризове 

управління. Класифікація кризових явищ", "Стратегічні цілі і задачі 

антикризового управління", "Елементи економічної безпеки держави та 

регіонів", "Методи аналізу кризових явищ" та "Методи і організація 

моніторингу". 
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1.  67.408.06 

(4Укр) 

Є 70 

 

Єремій Г. О.  
Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : 

монографія / Г. О. Єремій, П. В. Хряпінський ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса 

класичного приватного ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 

2012. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії здійснено комплексний соціально-правовий 

аналіз звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за 

кримінальним правом і законодавством України. В роботі досліджені за- 

гальні та спеціальні передумови, підстави та умови звільнення неповно-

літніх від кримінальної відповідальності. 

 

2.  67 

В 53 

 

Вісник Академії адвокатури України : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / 

Акад. адвокатури України ; редкол.: В. Г. Гончаренко (голова), 

О. С. Захарова, В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Вид-во Акад. 

адвокатури України, 2005. – 120 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання висвітлює питання, пов'язані з побудовою демокра- 

тичної правової держави, проведенням правової реформи, розвитком 

різних галузей права, наукові та практичні проблеми юриспруденції, 

наукові дискусії з проблем права.  

 

3.  67 

Д 36 

 

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

Вип. 58 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

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

Вид-во Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького, 2012. – 728 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 59. – 2013. – 600 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 60. – 2013. – 588 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 61. – 2013. – 540 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання висвітлює питання, пов'язані з побудовою демокра- 

тичної правової держави, проведенням правової реформи, розвитком 

різних галузей права, наукові та практичні проблеми юриспруденції, 

наукові дискусії з проблем права.  
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4.  67.0 

Д 42 

 

Джолос С. В.  

Етатистські основи державності : монографія / С. В. Джолос. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджено теоретико-історичні засади ета- 

тистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії 

держави і суспільства.  

 

5. 67.400.

621 

(4Укр)я 

З-19 

Законодавча гілка влади в системі державного управління : 

навч. посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич 

[та ін.] ; МОН України, Нац. агенство з питань держ. служби, 

Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк : Епіцентр : Вид-во 

ДонНТУ, 2013. – 271 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №3(2) 

Анотація: У посібнику розглянуто питання конституційно-правового 

статусу та особливостей функціонування інституту парламентаризму 

в Україні. Для перевірки рівня засвоєння матеріалу  вміщено питання, 

тести і завдання, наведено перелік літератури, рекомендованої для 

самостійного опрацювання тем змістового модуля "Законодавча гілка 

влади". 

 

6.  67.401.

114 

(4Укр) 

Л 61 

 

Ліпкан В. А.  
Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим 

доступом в Україні : монографія / В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков ; 

за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : Ліпкан О. С., 2013. – 343 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретичним та адміністративно- 

правовим проблемам інформації з обмеженим доступом, також окреслено 

специфіку адмістративно-правових режимів державної таємниці та 

персональних даних. 

 

7.  67.408.

112 

(4Укр) 

Л 61 

 

Ліпкан В. А.  
Правові та організаційні засади взаємодії суб'єктів протидії 

торгівлі людьми : монографія / В. А. Ліпкан, О. В. Кушнір ; за 

заг. ред. В. А. Ліпкана ; Глобальна організація союзницького 

лідерства, Акад. безпеки відкритого суспільства, Акад. наук 

вищої освіти України. – К. : Ліпкан О. С., 2013. – 373 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено правовим та організаційним засадам 

взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми. Проаналізовано стан віт-

чизняних нормативно-правових актів, що регулюють взаємодію суб'- 

єктів протидії торгівлі людьми та міжнародні стандарти у цій сфері.  
 

8.  67.400.82 

(4Укр) 

П 18 

 

Парламентські вибори 2012 року в Україні : [наук. дослідж.] / 

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

редкол.: Ю. А. Левенець (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во ІПіЕНД 

ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 364 с. : табл. 
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Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли наукові дослідження учасників міжна- 

родної науково-практичної конференції "Парламентські вибори 2012 

року в Україні", в яких проаналізовано найактуальніші питання парламент-

ської виборчої компанії 2012 р.  

 

9.  67.99 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій 

системі України / М. Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Г. Борн [та 

ін.] ; за заг. ред. Є. Б. Кубка ; Юрид. фірма "Салком", Науково-

аналіт. центр. – К. : Юридична практика, 2013. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі висвітлюються актуальні проблеми запровадження 

міжнародних стандартів у правовій системі України, розглядаються 

загальні теоретичні аспекти їх застосування і особливості використан-

ня у публічному і приватному праві України, у судовій системі України, а 

також у діяльності міжнародного комерційного арбітражу.  

 

10. 67.400.

73 

(4Укр)я7 

С 40 

 

Система органів місцевого самоврядування України : навч. 

посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.] ; 

МОН України, Нац. агенство з питань держ. служби, Донець-

кий нац. техн. ун-т. – Донецьк : Епіцентр, 2013. – 331 с. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №3(2), ЦА(8) 

Анотація: В посібнику розглянуто концептуальні засади місцевого са-

моврядування України, зокрема, конституційно-правова основа, форму- 

вання, метою систематизації знань, контролю та перевірки рівня засво-

єння матеріалу, до кожної теми подано питання, тести і завдання. 
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1.  72.3 

(4Рос) 

В 35 

 

В. И.  Вернадский. Крымское наследие / сост.: Н. В. Багров, В. 

В. Лавров, Н. А. Съедин [и др.]. – К. : Лыбидь, 2012. – 272 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Предлагаемая книга посвящена крымскому периоду 

жизни и деятельности академика В. И. Вернадского. Представлены 

естественнонаучные, общественно-политические и публицистические 

работы ученого, которые написаны в Крыму или на крымском 

материале, документы, раскрывающие его роль в организации науки и 

высшей школы на полуострове. 

 

2.  72.3 

(4Укр) 

В 35 

 

Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського : до 150-

річчя від дня народж. видатного вченого і мислителя, 

організатора науки, першого Президента Української академії 

наук, академіка В. І. Вернадського (1863–1945) / НАН України, 

Комісія з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; ред. рада: Б. Є. Патон 

(голова) [та ін.]. – К. : Фенікс. – 2012 

Т. 8 : Праці з історії, філософії та організації науки / редкол. т.: 

Б. А. Маліцький (голова) [та ін.] ; уклад.: А. С. Литвинко, В. І. 

Онопрієнко, О. П. Пилипенко. – 658 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання є 8 томом серії "Вибрані наукові праці академіка В. 

І. Вернадського", присвяченої 150-річчю від дня його народження. Том 

містить праці вченого з історії, філософії та організації науки, вступну 

статтю та відповідні коментарі. 

 

3.  72.4 

(4Укр) 

Н 34 

 

Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 5 / НАН України ; редкол.: Я. С. Яцків (голов. 

ред.) [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2011. – 156 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випуску збірника розглянуто проблеми популяризації 

досягнень вчених і наукових установ в українських академічних виданнях 

та технології підготовки і просування наукових публікацій в мережі 

Інтернет. 

Вип. 7. – К., 2013. – 116 с. 

Анотація: До першої частини збірника увійшли розвідки, аналітичні 

матеріали та роздуми відомих науковців щодо стану та перспектив 

розвитку науки в Україні. Друга частина збірника – фундаментальне 

дослідження співробітника Центру досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. г. М. Доброва НАН України І. О. Булкіна, 
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у якому розглянуто процеси іноземного фінансування досліджень і 

розробок в Україні в аспекті основних економічних і предметно-

тематичних класифікацій, що застосовуються у вітчизняній 

статистиці наукової та науково-технічної діяльності. 
Вип. 8. – К., 2013. – 172 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках випуску проаналізовано сучасний стан та 

проблеми української академічної наукової періодики та динаміку 

відображення української академічної періодики в електронному 

просторі. 

 

4.  72.471.1 

(4Укр)г 

У 45 

 

Українська вільна академія наук : ювілейне вид., присвяч. 

двадцятиліттю діяльності, 1945–1965. – Нью-Йорк : [б. в.], 

1967. – 76 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У ювілейному виданні досліджується та аналізується діяльність 

наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки у 

країнах наймасовішого проживання українців. Також акцентується увага на 

ступені етнічної свідомості та плеканні культурної самобутності на теренах 

чужих держав. 
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1.  74.480.

055 

А 86 

 

Артюшенко А. О.  
Особистісна мобільність і її формування у студентів економіч-

ного профілю в процесі фізичного виховання : монографія / А. 

О. Артюшенко ; [Ун-т банківської справи Нац. банку України, 

Черкаський ін-т банківської справи]. – К. : Поліграфсервіс, 2012. – 

230 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичний аспект 

формування у студентів вищих навчальних закладів особистісної мобільності у 

процесі фізичного виховання. 

 

2. 32.973.2-

018я73-1 

Б 68 

Блакова О. А.  
Різні способи візуалізації функціональних залежностей засоба-

ми ІКТ : для студ. напрямку підгот. 6.040101 "Хімія". Ч. 1 / О. 

А. Блакова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 72 с. 

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

Анотація: Навчально-методичний посібник містить програму, теоре- 

тичний матеріал до глави "Побудова графіків в середовищах: електронні 

таблиці, системі математичних розрахунків MathCad та Аdvanced Grap-

her" для проходження навчальної комп'ютерної практики з дисципліни 

"Інформатика та інформаційні технології", студентами Навчально-наукового 

інституту природничих наук, напрямку підготовки 6.040101 "Хімія".  

 

3. 74.480.

266.5я

73-1 

Б 77 

 

Бойко В. А.  
Курсовые и дипломные проекты. Требования к оформлению 

документации / В. А. Бойко, Ю. В. Клименко, В. И. Корнейчук. – 

К. : Корнійчук, 2003. – 176 с. : табл. 

Количество экземпляров: 1 - ЦА(1) 

Аннотация: Изложены требования к оформлению документации кур-

совых и дипломных проектов (работ) в соотвествии с Государственны-

ми стандартами. Приведены примеры выполнения чертежей и тексто-

вых документов различных изделий, условных графических обозначений 

элементов схем. 

 

4. 74.268.

39Укр 

В 41 

 

Вивчаємо Шевченка : метод. розробки для вчителів історії 

України та укр. л-ри / Л. М. Білоног, Т. В. Демешко, Л. В. 

Коротун [та ін.] ; упоряд. та наук. ред. Ю. П. Присяжнюк. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 172 с. 
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 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Методичні розробки покликані допомогти вчителям середніх 

навчальних закладів у формуванні в учнів стійких дидактичних знань із 

Шевченківської тематики на уроках історії України та української 

літератури. Основну увагу автори приділяють власному практичному 

досвіду опанування творчої спадщини Кобзаря. 

 

5.  95.43 

В 53 

 

Вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" : зб. наук. пр. Філософія. 

Психологія. Педагогіка. № 1 (28) / МОН України, Нац. техн. 

ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; редкол.: Б. 

В. Новіков (голова) [та ін.]. – К. : Політехніка, 2010. – 258 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1)  

№ 1 (31). – 2011. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 2 (29). – 2010. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 2 (32). – 2011. – 198 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 2 (35). – 2012. – 155 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 3 (33). – 2011. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 3 (36). – 2012. – 139 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках випусків збірника розглянуто проблеми держав-

ної політики в сфері освіти. Запропоновано конструювання методики 

дослідження саморозвитку особистості та охарактеризовано процес 

соціокультурної ідентифікації в умовах сучасного суспільства. 

 

6. 74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 1 

(294). Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

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

редкол. сер.: Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), З. О. Сердюк, В. П. 

Шпак [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2014. – 152 с. 

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

Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-

педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої 

школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти 

освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та 

учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освіт-

нього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід про-

фесійної підготовки. 
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7.  74.268.

3кр 

Г 75 

 

Градовський А. В.  

Історія літератури Сходу : навч. посіб. /  А. В. Градовський, М. 

В. Галушко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 231 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(2) 

Анотація: У посібнику визначено роль і місце літератури Сходу у 

системі гуманітарної підготовки майбутніх викладачів світової літера-

тури. Подано орієнтовану навчальну програму, перелік художніх текстів 

для обов'язкового читання і вивчення напам'ять.  

  

8. 88.44я

73-5 

Д 64 

 

Долинська Л. В.  

Геронтопсихологія : практикум : хрестоматія : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. М. Співак ; М-во 

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

П. Драгоманова. – К. : Каравела, 2012. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику представлено систематизований практичний і 

хрестоматійний матеріал з розвитку людини похилого віку згідно з 

навчальною програмою до курсу "Геронтопсихологія". 

 

9. 74.484 

(4Укр) 

З-30 

Звіт ректора Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Кузьмінського Анатолія Івановича за 

2007–2014 рр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 302 с. : 

фото. 

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

Анотація: Звіт розділено на розділи, які охоплюють питання загальних 

відомостей про університет, освітню діяльність, формування континген-

ту студентів, кадрове забезпечення навчально-наукового процесу, сту- 

дентського самоврядування, соціально-економічного розвитку універси- 

тету та міжнародного співробітництва тощо. 

 

10.  88.26-

351 

К 49 

 

Клименко В. В.  
Психомоторные способности юного спортсмена / В. В. Климен-

ко. – К. : Здоров'я, 1987. – 168 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге приведена система простых и легкодоступных 

тестов, которые помогут читателю самостоятельно определить сте-

пень своих психомоторных способностей. Предложены способы регистра-

ции данных самоконтроля и активизации самовоспитания спортсмена. 

 

11.  88.576.8 

К 64 

 

Кон І.  
Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохан-

ня / І. Кон. – Л. : Українські технології, 2011. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Книга зачіпає дражливу тему одностатевого кохання й 

сексу. Автор веде з читачами розмову про суперечливі й делікатні 

проблеми, як і належить ученому, – з позицій чесного науковця і гуманіста. 
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12. 74.268.

51я73-1 

К 78 

 

Красовська О. О.  

Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій 

школі : навч.-метод. посіб. / О. О. Красовська. – Л. : Новий 

Світ-2000, 2014. – 292 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику пропонується матеріали для орга-

нізації навчання з курсу "Образотворче мистецтво з методикою викла-

дання" для студентів III курсу педагогічного факультету. 

 

13.  88.353 

К 82 

 

Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних 

інституцій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. 

участю), м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т 

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

Короленка, 2013. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У матеріалах збірника висвітлено такі актуальні проблеми 

сучасної психології та психотерапії, як взаємодія сім'ї і соціальних інсти-

тутів, дослідження кризових ситуацій життєвого розвитку особистос-

ті, консультування та психотерапія сімей у кризові періоди тощо. 

 

14. 74.200.

5(5Яп)я

73кр 

К 95 

 

Кучай Т. П.  
Морально-естетичне виховання учнів початкових класів Японії : 

навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / Т. П. Кучай ; МОН України, 

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

Хмельницького, 2014. – 60 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику на основі широкого аналізу 

науково-педагогічної літератури та сучасних періодичних видань 

автором проаналізована проблема морально-естетичного виховання 

учнів Японії, яка є однією з найактуальніших і має соціальний характер, 

оскільки пов'язана з поняттям "формування характеру".  

 

15. 74.489 

(4Ан)кр 

К 95 

 

Кучай Т. П.  
Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Брита-

нії до екологічного виховання учнів : монографія / Т. П. Кучай ; 

за ред. Н. Г. Ничкало ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

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

216 с. 

 Кількість примірників: 18 - ЧЗ №2(1), ЦА(17) 

Анотація: У монографії викладено результати вивчення вітчизняних і 

зарубіжних літературних і документальних джерел з проблем екологіч- 

ного навчання і виховання учнів у Великій Британії. Проаналізовано дос- 

від та особливості підготовки майбутніх учителів до екологічного 

виховання учнів, виявлено досягнення британських педагогів в екологічній 

освіті населення тощо.  
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16. 74.247.11 

(5Яп)я

73кр 

К 95 

Кучай Т. П.  

Періодизація підготовки майбутніх учителів початкових класів 

у Японії : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

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

го, 2012. – 48 с. 

 Кількість примірників: 7 - ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), А2(3) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює проблему філософії освіти в 

японських традиціях. Аналізуються теоретичні основи еволюції розвитку 

освітньої системи Японії, її роль та значення в сучасному суспільстві. 

 

17. 74.200 

(5Яп)я

73-1кр 

К 95 

Кучай Т. П.  
Роль сім'ї та школи у навчанні та вихованні учнів початкових 

класів Японії : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / Т. П. Кучай ; 

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

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 100 с. 

 Кількість примірників: 7 - ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), А2(3) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює проблему ролі сім'ї та 

школи у навчанні та вихованні учнів початкових класів Японії.  

 

18. 74.04 

(5Яп)я

21кр 

К 95 

 

Кучай Т. П.  
Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної 

японської культури виховання : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; 

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

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 100 с. 

 Кількість примірників: 7 - ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), А2(3) 

Анотація: У словнику наведено визначення основних понять і термінів 

традиційної японської культури виховання – естетичної, етичної культу- 

ри традиційного типу, соціалізації дитини, гуманізації освіти. 

 

19. 74.489.83 

(5Яп)я

73кр 

К 95 

Кучай Т. П.  
Фактори високої продуктивності педагогічної діяльності япон-

ських учителів початкової школи : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; 

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

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 64 с. 

 Кількість примірників: 7 - ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), А2(3) 

Анотація: Навчальний посібник подає аналіз теоретичних основ 

факторів високої продуктивності педагогічної діяльності японських 

учителів початкової школи. 

 

20.  88.501

я73-1 

Л 82 

 

Лубкович І. М.  
Соціальна психологія масової комунікації : підруч. для студ.  

ф-тів та від-нь журналістики / І. М. Лубкович ; рец.: І. Михай- 

лин, В. Демченко, Т. Бондаренко. – Л. : ПАІС, 2013. – 251 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику проаналізовано застосування методів соціальної 

психології у журналістській практиці, розкрито з соціально-психологічної 
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точки зору журналістську методику збору інформації та спілкування 

журналіста з аудиторією. 

 

21. 88.803

я73-1 

М 54 

 

Методи психодіагностики у професійному самовизначенні 

молоді : метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проф.-техн. освіти НАПН України. – К. : Педагогічна думка, 

2012. – 112 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У науково-методичному посібнику представлено результа- 

ти експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професій-

ної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкриті проблеми 

професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринко-

вих процесів; обґрунтовано та систематизовано методи психодіагности-

ки  професійного самовизначенні учнівської молоді тощо. 

 

22.  74 

Н 34 

 

Науковий вісник Миколаївського державного університету : 

зб. наук. пр. Педагогічні науки. Вип. 8 / МОН України, 

Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: 

В. Д. Будак (голова) [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во МДУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 2004. – 402 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник містить наукові праці учасників XI Всеукраїнських 

педагогічних читань "Василь Сухомлинський і сучасність: особистість у 

навколишньому середовищі". Авторами статей досліджується роль 

науково-педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського у 

контексті сучасного соціально-педагогічного простору. 

 

23.  88 

Н 34 

 

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

пр.]. Серія 12. Психологічні науки. Вип. 40 (64) / МОН України ; 

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

Долинська. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 344 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У статях збірника розглянуто особливості практики глибин-

ної психокорекції та характеристика основних архетипів, зокрема архе-

типна символіка, мова архетипів тощо.  
 

24.  88.3 

П 78 

 

Проблемы психологии личности : советско-финский симпо- 

зиум / Академия наук СССР, Ин-т психологии ; отв. ред.: Е. В. 

Шорохова, О. И. Зотова. – М. : Наука, 1982. – 248 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В сборнике представлены материалы ученых ведущих 

психологических центров СССР и Финляндии, разрабатывающих теоре-

тико-методологические проблемы личности. Исследуя развития личнос- 

ти, ее структуру, соотношение с деятельностью, психофизиологию лич-

ности, авторы наряду с теоретическими вопросами большое внимание 

уделяют прикладным проблемам. 
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25.  88.69я

73-1 

П 86 

 

Психологічні засади розвитку духовної культури педагогіч- 

ного персоналу : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти та освіти дорослих ; за ред.: Е. О. Помиткіна, З. Л. 

Становських. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 172 с. : табл. 

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

Анотація: У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні 

основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічно-

го персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади 

розвитку духовної культури педагогів.  

 

26.  88.84 

С 90 

 

Сурков Е. Н.  
Антиципация в спорте / Е. Н. Сурков ; [предисл. А. Ц. Пуни]. – 

М. : Физкультура и спорт, 1982. – 144 с. – (Наука спорту). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1)  

Аннотация: Автор – кандидат психологических наук – обобщает 

результаты своих исследований и исследований других психологов по 

проблеме антиципации (предвосхищения, предвидения). Способность к 

антиципации очень важна для формирования у спортсменов познавательны 

эффектов, необходимых для совершенствования технико-тактического 

мастерства. 

 

27.  88.492

я73-1 

Т 33 

 

Теория и практика глубинной психокорекции : Седьмая 

авторская школа акад. НАПН Украины Т. С. Яценко : [учеб.-

практикум] / М-во образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, М-во образования и науки АР Крым, Нац. пед. ун-т 

им. М. П. Драгоманова [и др.] ; сост.: В. П. Андрущенко, А. В. 

Глузман. – Ялта ; К. : Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 

2013. – 296 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В учебнике-практикуме раскрываются теоретические 

основы и инструментально-практический аспект глубинной психокоррек- 

ции по методу активного социально-психологического познания, раз- 

работанному Т. С. Яценко. Содержание учебника-практикума ориенти- 

ровано на: углубление психодинамических основ глубинной психологии; по-

нимание целостности психического в его бессознательного; уточнение 

методологических аспектов глубинной коррекции. 

 

28.  74.48 

Х 21 

 

Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі 

століть : регіональна наук.-метод. конф., 22 лютого 2001 р. : 

матеріали конф. / МОН України, Головне упр. освіти і науки 

Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського 

вузівського центру [та ін.] ; орг. ком.: В. А. Шумілкін (голова) 

[та ін.] ; ред. Т. О. Маркова. – Х. : Вид-во ХНУ, 2001. – 368 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виступах учасників конференції проаналізовано інновацій-

но-методичні ресурси розвитку вищої школи та використання комп’ю- 

терних технологій в освіті. 
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29.  95.43 

Х 21 

 

Харківський гуманітарний університет "Народна 

українська академія".  
Вчені записки : [зб. наук. пр.]. Т. 16 / Харківський гуманіт. ун-т 

"Народна українська академія" ; редкол.: В. І. Астахова (голов. 

ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 488 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Т. 17. – 2011. – 624 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник складено згідно з основними напрямками дослідної 

роботи, що ведеться в ХГУ "НУА". Зокрема висвітлено питання історії і 

соціології освіти, економіки, правові і культурологічні аспекти розвитку 

освіти, проблеми, пов'язані з інноваційними підходами до вивчення інозем-

них мов, до використання інформаційних технологій у навчальному процесі. 

 

30.  88.576 

Э 30 

 

Эйдемиллер Э. Г.  
Семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий. – 

Л. : Медицина, 1990. – 190 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге отражено современное состояние семейной 

психотерапии. Представлены клинические, социальные, социально-психо- 

логические и психологические основы семейной психотерапии. Освещены 

различные методы диагностики семейных нарушений и пути их коррекции.  
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1.  75.55я

73-1кр 

О-59 

 

Онопрієнко О. М.  

Рухливі ігри, естафети і спортивні свята у ВНЗ : навч.-метод. 

посіб. / О. М. Онопрієнко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмель-

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

104 с. 

Кількість примірників: 32 - ЦА(27), ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(3) 

Анотація: У методичних рекомендаціях зібрано ігри та естафети, 

сценарії спортивних свят, подано методичні поради щодо їх організації 

та методики проведення на заняттях з фізичного виховання та у 

позанавчальний час. 

 

2.  75.578 

О-76 

 

Осташев П. В.  
Прогнозирование способностей футболиста / П. В. Осташев. – 

М. : Физкультура и спорт, 1982. – 96 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге изложены теоретические предпосылки решения 

проблемы отбора к занятиям футболом. На основе многолетнего опыта 

работы с юными спортсменами, наблюдений и исследований разработа-

ны и представлены читателю методы прогнозирования и оценки способ-

ностей футболистов к специфической деятельности. 
 

3.  75.812.

6(4Укр-

4По) 

П 52 

Полтавщина туристична = The Poltava region tourist : 

путівник / редкол.: В. О. Пархоменко (голова), Н. Е. Гонтарюк, 

Л. В. Карлаш [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2012. – 396 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Путівник запрошує у незабутню мандрівку на найвідоміших 

історичних та туристично-рекраційних місцях Полтавщини. Матеріали 

видання розповідають про минуле та сучасність районів та міст області.  

 

4.  75.578,

3(4Укр) 

С 44 

 

Скоцень О.  

З футболом у світ = With soccer into the world : спомини / О. 

Скоцень. – Торонто : [б. в.], 1985. – 638 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Про свою химерну долю і про футбол у ній написав цю 

цікаву книгу політичний емігрант Олександр Скоцень. Автор – це 

футбольна легенда з 1930-х і 1940-х рр. ХХ століття. Його визнали 

найкращим гравцем французьких чемпіонатів, а французькі ЗМІ захоплено 

писали про унікальне спортивне мистецтво, пойменовуючи його грандом 

європейського футболу – він перший український футбольний кондотьєр, 

чий талант було оцінено поза Україною.  
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5.  75.656.

6я73-

1кр 

У 74 

 

Усатова І. А.  

Сучасні фітнес-технології, як засіб виконання завдань з фізич- 

ного виховання для студентів з порушенням у стані здоров'я : 

навч.-метод. посіб. / І. А. Усатова, С. В. Цаподой ; МОН Ук- 

раїни, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т фіз. культури, спорту і 

здоров'я. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 

88 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 32 - ЦА(27), ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(3) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику розглянуто питання, 

щодо використання сучасних фітнес-технологій та раціональне поєднан- 

ня нових підходів до педагогічного процесу і нових систем під час організа-

ції та проведення занять з фізичного виховання.  
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1.  76.1 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія 

Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.  

Вип. 7 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. 

Голубко (голов. ред.), В. Кметь, О. Седляр [та ін.]. – Л. : Вид-

во ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 365 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Статті випуску допоможуть вам дати відповіді на 

питання про книготорговельну справу в системі книгознавства та 

книгорозповсюдження в стуктурі книжкової справи України. 

 

2.  76.003 

(4Укр)-8 

З-12 

 

За часом, як за плугом: до 70-ліття Миколи Шудрі / упоряд. 

О. О. Сидоренко ; за ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Центр 

інновацій та розвитку, 2007. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: За півстоліття літературної діяльності письменник, 

журналіст і кіносценарист, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Микола Шудря 

жодного дня не залишався без друкованого рядка. Він писав нариси, 

документальні повісті, романи, сценарії художньо-хронікальних фільмів.  

Йому, слідопитові, вдавалися історичні розвідки, мистецькі роздуми, 

бесіди з незвичайними людьми.  

 

3.  76.103 

(4Укр) 

4я26 

З-30 

 

Запаско Я. 

Пам'ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, вида-

них на Україні. Кн. 1 (1574–1700) / Я. Запаско. – Л. : Вища 

школа, 1981. – 136 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Стародруки – книги, видані до 1800 р. Це багатюще джере-

ло для дослідження історичного минулого народу, його мови, літератури, 

образотворчого мистецтва. "Пам'ятки книжкового мистецтва" – ілю-

стрований каталог українських стародруків у двох книгах.  
 

4.  95.43 

К 38 

 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Ін-т 

журналістики.  
Наукові читання інституту журналістики. Вип. 13. Присвячений 

90-літтю від дня народж. М. М. Шестопала, 7 листоп. 2007 р. / 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; за 

ред. В. В. Різуна ; упоряд. І. М. Забіяка. – К. : Преса України, 

2008. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 
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Анотація: До збірника входять матеріали, що охоплюють основні 

етапи життєвого і творчого шляху кандидата філологічних наук, 

доцента, декана факультету журналістики (1955–1957 рр.) Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка, українського письменника, 

журналіста-публіциста науковця, патріота М. М. Шестопала (1917–1986). 

 

5.  76.000.

8я73-1 

Н 76 

 

Новый журналист. Как освоить медиапрофессию : учеб. по-

собие / Ассоциация "Новомедиа" ; под общ. ред. Р. Кухарчука ; 

сост. З. Никитюк. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2014. – 208 с. 

Количество экземпляров: 2 - ЧЗ №2(2) 

Аннотация: Пособие "Новый журналист" – отличный выбор как для 

тех, кто только ступает на тропу новой профессии, так и для тех, кто 

уже давно трудится на информационных полях. 
 

6.  76.0я7

3-1 

С 34 

 

Сидоренко Н. М.  
Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. за напрямом "Журналістика та інформація" / 

Н. М. Сидоренко, А. М. Волобуєва, Н. Ф. Остапенко ; наук. 

ред. В. В. Різун ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 

Київський університет, 2012. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Розглянуто питання гендеру як феномену культури, історії 

вітчизняних видань для жінок, гендерної орієнтації українських ЗМІ, 

виявів гендерних стереотипів у журналістській та рекламній діяльності. 

 

7. 76.175.

2я73-5 

Т 41 

Тимошик М. С.  
Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практ. 

посіб. / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2012. – 

384 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 4). 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(2) 

Анотація: Йдеться про сутність професії редактора, функціональні 

обов’язки, етичні засади редакторської діяльності. Детально висвітлю- 

ється методика, технологія редагування, його види та завдання. Окремо 

акцентується увага на особливостях редакторської підготовки різних 

типів видань.  

 

8.  95.41 

У 45 

 

Українська академія друкарства.  
Наукові записки : наук.-техн. зб. Вип. 3 (36) / Українська акад. 

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

редкол.: Б. В. Дурняк (голов. ред.), В. З. Маїк, Я. М. Угрин [та 

ін.]. – Л. : Українська академія друкарства, 2011. – 316 с. : 

схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Охарактиризовано організаційно-економічний механізм адап- 

тації видавництв, поліграфічних підприємств та організацій книжкової 

торгівлі України до роботи за умов конкурентного ринку. 

 



52 
 

9. 76.17я

21 

У 45 

 

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної 

справи / уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко 

[та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. – К. : Вид-во НТУУ "КПІ", 

2011. – 896 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Інтенсифікація технологічних і видавничих процесів видав-

ничо-поліграфічної справи вимагає компетентності у застосуванні мов-

них професійних знань для ділового спілкування в галузі та пояснення 

усталених термінів і словосполучень. Новий український тлумачний 

словник видавничо-поліграфічної справи забезпечує узгодження загально- 

вживаних та запозичених іншомовних термінів і визначень відповідно до 

лексичних, граматичних, стилістичних норм української літературної 

мови й чинних галузевих вітчизняних та європейських систем і стандар-

тів. 
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1.  79 

А 43 

 

Актуальні проблеми теорії і практики музейної та 

пам'яткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. / М-во культури 

України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: О. 

М. Гончарова (голова), Г. О. Андрес, Ю. М. Ключко. – К. : 

Вид-во НАКККіМ, 2013. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У запропонованому збірнику наукових праць кафедри історії 

України і музеєзнавства Київського національного університету 

культури і мистецтв висвітлено актуальні питання історії, 

культурології, археології, музейної сфери, а також представлено 

погляди провідних науковців практиків щодо вирішення актуальних 

проблем української культури. 

 

2.  78.34 

(4Укр) 

Б 59 

 

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : 

зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листопада 

2013 р. : II Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька / М-во 

культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка 

краєзнавців України [та ін.] ; редкол.: А. В. Скорохватова 

(голова) [та ін.]. – К. : Фоліант, 2014. – 238 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Науковий збірник містить доповіді та повідомлення 

учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотечне 

краєзнавство у культурному просторі України", що відбулася 20 

листопада 2013 року у рамках Других краєзнавчих читань пам'яті П. 

Тронька. 

 

3. 79.3 

(4Укр-

4Сум) 

С 89 

 

Сумський історико-архівний журнал : зб. наук. пр. Вип. 1 / 

Сумський держ. ун-т, Держ. архів Сумської області ; редкол.: 

А. В. Васильєва (голова) [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – 

115 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках збірника запропоновано познайомитись з 

історією видавничої справи Державного архіву Сумської області. 
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 1. 84 

(4Укр)

6-4 

Б 61 

 

Білоус М.  
Острівець серед лісу / М. Білоус. – Л. : Свічадо, 2010. – 87 с. 

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

Анотація: Що таке “острівець серед лісу” та чому з такою цікавістю 

до нього тягнуться лісові мешканці? Запрошуємо вас дізнатись про це 

та помандрувати стежками в таємничий світ природи... 

 

2. 84 

(4Укр)

6-4 

Б 61 

 

Білоус М.  
Свято дикої груші / М. Білоус. – Л. : Свічадо, 2011. – 176 с. 

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

Анотація: До книжки "Свято дикої груші" українського письменника-

натураліста Миколи Білоуса увійшли цікаві нариси та оповідання про 

природу, з яких читач довідається багато невідомого, незвичайного, 

кумедного про "братів наших менших". 

 

3.  84 

(4Укр)

6-4 

Б 61 

 

Білоус М.  
У хащах Черкаського бору / М. Білоус. – Л. : Свічадо, 2011. – 

192 с. 

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

Анотація: До книжки увійшли дві повісті – "У хащах Черкаського 

бору" та "Не вбивай". Автор-фотомисливець, зворушливо і з любов'ю 

описує життя лісових мешканців. Втім, ці твори не лише про диких 

тварин, а й про нас, людей, наше ставлення до природи і до світу, в 

якому живемо і гармонію якого так часто порушуємо. 

 

4.  84 

(4Укр)6 

Б 73 

 

Богма І.  
Віхи життя / І. Богма. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 236 с. 

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

Анотація: Пропонована книга Івана Богми "Віхи життя" об'єднала в 

собі видані раніше "Оповідки сільські", "Оповідки карпатські", "Оповідки 

шкільні", "Оповідки пластунські". У книгу увійшли також вірші автора 

та розділ "Думки вголос", у якому автор розмірковує над останніми 

політичними подіями нашої держави.  

 

5.  84 

(4Рос) 

6-4 

Б 94 

 

Бушков А. А.  
Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы / А. А. 

Бушков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС ; СПб. : Нева ; Красноярск : 

Бонус, 2001. – 608 с. – (Досье). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: В этой книге автор выступает в новом качестве, выстраи-

вая свою увлекательную, порой парадоксальную версию исторического 

пути России. 
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6.  83.3 

(4Укр) 

 6-8...4 

С 88 

 

Василь Стус: в житті, творчості, спогадах та оцінках 

сучасників = Vasyl Stus / упоряд. і зредагував: О. Зінкевич, М. 

Француженко. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 

с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 53). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірку увійшли праці Ніни Строкатої, Івана Світличного, 

Святослава Караванського, Марти Тарнавської, Рольфа Аппеля, Галі 

Мазуренко, Яра Славутича, Надії Світличної, Катерини Штуль, Миколи 

Вороного, Сергія Солдатова, Михайла Хейфеца, Леоніда Плюща, Остапа 

Тарнавського, Богдана Рубчака, Леоніда Рудницького, Юрія Шевельова, 

Людмили Волянської, а також листи, виступи та матеріали у справі 

Василя Стуса. 

 

7.  83.3 

(4Укр) 

6-8...0 

В 48 

 

Винниченко В. Щоденник / В. Винниченко ; ред. Г. Костюк ; 

Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Канадський ін-т 

укр. студій. – К. ; Едмонтон ; Нью-Йорк : Смолоскип. – 2012 

Т. 4 : 1929–1931. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Анотація: Четвертий том щоденникових записів видатного українського 

політичного діяча, прозаїка, драматурга і художника Володимира Винни-

ченка охоплює період французької еміграції 1929–1931 рр. Це 

продовження трьох попередніх книг: перші дві виходили друком в 1980 р. 

і 1983 р. й містили записи 1911–1920 і 1921–1925 рр., а третя – у 2010 р. 

й була присвячена 1926–1928 рр. 

 

8.  84(4Рос)

6-4 

В 67 

 

Волгин И. Л.  
Последний год Достоевского : ист. записки / И. Л. Волгин. – 

М. : Известия, 1990. – 656 с. – (Библиотека "Дружбы наро- 

дов"). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Книга посвящена событиям последнего года жизни 

Достоевского – года, совпавшего с одним из самых драматических 

моментов русской истории. Основанная на значительном количестве 

документальных источников (в том числе – забытых и неизвестных, впер- 

вые вводимых в литературный обиход), эта историко-биографическая 

проза органично сочетает в себе черты научного и художественного 

исследования. 

 

9.  84 

(4Укр)

6-4 

Г 12 

 

Гаврилів О.  
Давнє / О. Гаврилів ; ред. Б. С. Остапович. – Л . : Сорока Т. Б., 

2013. – 125 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Повість Ореста Гавриліва "Давнє" – спроба відтворити 

важкі часи нового виходу України на міжнародну арену, часи молодості 

Святослава Войовника. 

 

 

 

http://1576.ua/view/8638994
http://1576.ua/view/9855676
http://1576.ua/view/8748601
http://1576.ua/view/8624456
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10. 84(4Укр)

6-5 

Г 61 

 

Голобородько В.  

Летюче віконце / В. Голобородько ; передм. П. Голубенка. – 

Париж : Перша українська друкарня у Франції ; Балтімор : 

Смолоскип, 1970. – 235 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 7). 

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

Анотація: Оригінальність поетичної уяви й яскравість метафорично- 

го мислення не лишали сумніву – лави поетів-шестидесятників поповни- 

лися новою оригінальною поетичною індивідуальністю. "Летюче віконце" – 
перша книга поета. Вона побачила світ закордоном, адже тоталітарна 

атмосфера не була готова до таких текстів. 

 

 

11.  

 

83 

Г 67 

 

 

Горблянський Ю. П.  
Миттєвості : Опівнічні роздуми : статті : есе : полеміка / Ю. П. 

Горблянський ; наук. ред. М. О. Кульчицька. – Л. : Папуга, 

2013. – 256 с. 

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

Анотація: У фокусі зацікавлень автора – проблема національної мови 

як середовища і органона людського буття, особистість в українській 

філологічній науці, теорія критики та апробація засад критики 

художніх і наукових текстів, літературні теми про українську 

сучасність.  

 

12.  84 

(4Укр)

6-4 

Г 96 

 

Гусейнов Г.  
Між часом і морем: колекція невигаданих історій / Г. Гусейнов ; 

вид. рада: В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко. – К. : Яросла-

вів Вал, 2013. – 720 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 - АХ(2) 

Анотація: Книгу можна витлумачити як спробу з’ясувати, чи насправді 

час всемірний, а вчора, сьогодні та завтра лише чергуються у 

безкінечному повторі, засвідчуючи плинність сущого, його випадковість 

та невизначеність.  

 

13.  83.3 

(4Укр)-

117 

Д 66 

 

Домбровський В.  
Українська стилістика й ритміка ; Українська поетика / В. Дом-

бровський ; Український Вільний ун-т. – Фотопередрук вид. – 

Мюнхен, 1993. – 351 с. – (Українське літературознавство ; вип. 

4). 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Анотація: Видання презентує перший фаховий україномовний 

підручник із теоретичного літературознавства авторства тала-

новитого філолога Володимира Домбровського (1883–1925). Книга 

складається з двох частин, що творять концептуальну цілісність, 

охоплюючи предмет „Вступ до літературознавства" у теоретичному й 

історичному аспектах. 
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14. 83.3 

(4Укр) 

Є 92 

 

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов ; 

післясл. О. Горбача ; Український Вільний ун-т. – 4-е вид. – 

Мюнхен, 1989 

Т. 1 : Від початків по М. Костомарова. – Фотопередрук вид. 

1919 р. – 449 с. – (Українське літературознавство ; вип. 1). 

Кількість примірників: 2 - А2(1), (1) 

Т. 2 : Від Т. Шевченка по початок 1920-х років. – Фотопере- 

друк вид. 1919 р. – 495 с. – (Українське літературознавство ; 

вип. 2). 

Кількість примірників:2 - А2(1), (1) 

Анотація: Це єдина авторська робота, яка охоплює український літе- 

ратурний процес від давнини до 20-х років нинішнього століття. 

Науковий метод у ній позначений виразною індивідуальністю і точністю

 фахових характеристик. Застосувавши соціологічний принцип у 

прочитанні літературних явищ, С. Єфремов створив наукову номенкла- 

туру українського письменства, якою з певними заувагами й донині 

послуговуються представники всіх літературознавчих шкіл. 

 

15.  83.3 

(4Укр)

5-8 

З-12 

 

Забіяка І. М.  
Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / І. М. 

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

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – 2-е вид., допов. 

і переробл. – К. : [б. в.], 2013. – 400 с. – (Бібліотека альманаху 

"Вітряк" ; вип. 5). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга не лише про епістолярну спадщину В. П. 

Горленка (1853–1907) як відомого українського літературного критика, 

 мистецтвознавця, фольклориста, етнографа, знавця і збирача 

національнихстарожитностей, вишуканого есеїста, в цілому прекрасного 

журналіста. Швидше всього ця книжка про самого Василя Петровича 

через його ж листи, про його власне Я як особи і особистості в історії 

культури України, складних випробувань його як землевласника і 

водночас творчо обдарованого патріота України. 

 

16. 83.3 

(4Укр) 

6я73-1 

І-90 

Історія української літератури, XX – поч. ХХІ ст. : у 3-х т. / 

В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко [та ін.] ; 

за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав. – 2013. – (Альма-

матер) 

Т. 1. – 590 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(2) 

Анотація: На порубіжжі ХІХ–ХХ ст. українська література, 

зазначаючи глибоких внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з

 європейською. Та невдовзі внаслідок тоталітарного диктату зазнала 

жорстоких утисків і суттєвих деформацій. Саме на цьому 

драматичному періоді (10–40-ві роки ХХ ст.) зосереджений перший том 

навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і 

трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової. 
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17.  84(4Рос)

6-5 

К 35 

 

Кенжеев Б.  

Странствия и 87 стихотворений / Б. Кенжеев. – К. : Laurus, 

2013. – 175 с. – (Числа ; вып. 1). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: В сборник вошли стихотворения и стихотворные циклы 

последних лет, избранная лирика и "Стихи о русских поэтах". 

 

18.  83.3 

(4Укр) 

К 70 

 

Коряк В.  

Нарис історії української літератури. Література передбуржуаз-

на / В. Коряк ; післясл. О. Горбача ; Український Вільний ун-т. – 

Фотопередрук 2-го вид., змін. – Мюнхен, 1994. – 566 с. : 

ілюстр. – (Українське літературознавство ; вип. 10). 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Анотація: Літературно-критичним працям В. Коряка притаманна над-

мірна публіцистичність та відсутність фахового аналізу. Його літера- 

турно-критичні концепції вплинули на формування соцреалістичного 

канону радянського літературознавства: заперечення елітарності україн- 

ської літератури й увиразнення її простонародності, наголошення на 

соціально-класовому походженні письменників, підкреслення бунтарських, 

атеїстичних та революційних мотивів і замовчування інших. Водночас, 

слід зазначити, сам поет постає самодостатньою творчою й інтелекту- 

альною особистістю, цілковито незалежною від «впливів» російських 

письменників і «революційних демократів», людиною, яка, багато в чому 

значно випередила численних митців та суспільних діячів. 

 

19.  83.3 

(4Укр) 

К 72 

 

Костюк Г.  
У світі ідей і образів : вибране : критичні та іст.-літ. роздуми, 

1930–1980 / Г. Костюк. – Мюнхен : Сучасність, 1983. – 537 с. – 

(Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 155). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У багатьох статтях цієї книги читач знайде міркування 

про ідею нового стилю української літератури – романтики вітаїзму 

(активного романтизму). Першим теоретиком і пропагандистом цього 

стилю був Микола Хвильовий. Він та його однодумці (М. Куліш, Л. 

Курбас, П. Тичина, Ю. Яновський, О. Довженко, О. Досвітній, І. 

Сенченко та ін.) за якихось п’ять років своєю різножанровою творчістю 

зуміли закласти міцний фундамент цієї історично перспективної ідеї. 

 

20.  84 

(4Укр)

6-5 

К 85 

 

Крищенко В. Д.  
Не опускаючи очей... : вибране / В. Д. Крищенко. – Х. : Фоліо, 

2013. – 633 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Нова книга майстра слова Вадима Крищенка – це підсумок 

багатьох років його творчості. У ній роздуми і пошуки істини, утіха і 

страждання, любов і гнів, розлунистий заклик і наспівний мотив, що 

барвисто вплелися у вінок поетичних рядків.  
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21.  83.3 

(4Укр) 

Л 48 

 

Лепкий Б.  

Начерк історії української літератури / Б. Лепкий ; Україн- 

ський Вільний ун-т. – Фотопередрук вид. – Мюнхен : [б. в.], 

1991. – 443 с. : ілюстр. – (Українське літературознавство ; вип. 

5). 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Анотація: Вагому частку творчого доробку Богдана Лепкого станов-

лять його літературознавчі дослідження. Начерк історії української лі-

тератури  – це популярний і синтетичний огляд рідного письменства до 

часів Івана Котляревського. 

 

22.  84 

(4Укр)

6-5 

Л 63 

 

Листопад  А.  
Соловки : поетична епопея / А. Листопад. – К. : Смолоскип, 

2009. – 568 с. : фото. кол., ілюстр. 

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

Анотація: Книга "Соловки"  – визначна подія в українській літературі.  

Поезія одухотворила документалістику. Справжні імена – у справжній 

поезії. "Соловки" – це Україна на Соловках. 

 

23.  83.3 

(4Укр) 

Л 86 

 

Луців Л.  

Література і життя = Literature and life : літературні оцінки / Л. 

Луців. – Джерзі Ситі ; Нью-Йорк : Свобода, [1982?]. – 480 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: В цій книзі надруковані наукові розвідки про О. Кобилянську, 

Т. Шевченка, І. Франка, Б. Лепкого, В. Винниченка, І. Багряного, О. 

Гончара та В. Сосюру та ін. 

 

24.  84 

(4Укр)

6-5кр 

М 28 

 

Марсюк В. Твори : у 2 т. / В. А. Марсюк. – К. : Просвіта. – 

2013 

Т. 1 : Вибрані вірші. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: До першого тому вибраних творів сучасного українського 

поета Василя Марсюка увійшли вірші і невеликі поеми, опубліковані в 

раніше виданих книжках, а також ряд нових, досі не оприлюднених. 

Поряд із віршами гострого громадського звучання читач знайде і 

любовну лірику, і мальовничі картини рідної природи тощо.  

 

25.  84 

(4Укр)

6-5 

М 74 

 

Мойсишин В. М.  

Коло : [поезії] / В. М. Мойсишин ; вступ. сл. С. Хороб. – Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 160 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: У ліричних творах Василя Мойсишина, що радше нагадують 

неквапливу й розлогу наративну оповідь, проступає авторська спроба 

осягнути національно-духовне начало з допогою органічної єдності 

раціональних та ірраціональних, свідомих і підсвідомих, сакральних і 

профанних вимірів людського буття. 
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26.  83.0 

Н 69 

 

Нитченко Д.  

Елементи теорії літератури і стилістики / Д. Нитченко ; Укр. 

центральна шкільна рада в Австралії. – Мельбурн : Просвіта, 

1975. – 88 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Вивчення теорії літератури допоможе читачам краще 

зрозуміти літературний твір, його мистецькі засоби, принципи 

композиції (будови), літературні жанри, стилі та напрямки, теорію 

віршування та розуміння літературних термінів. 

 

27.  83.3 

(4Укр) 

О-39 

 

Огоновський О.  

Історія літератури руської [української]. Ч. 1. (XI–XVIII вік). 

Ч. 2 (Етнографія) / О. Огоновський ; післясл. О. Горбача ; 

Український Вільний ун-т. – Фотопередрук  вид. 1887 р. – 

Мюнхен : [б. в.], 1992. – 483 с. – (Українське літературознав- 

ство ; вип. 7). 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Ч. 3 : Вік XIX (Проза). – Фотопередрук вид. 1891 р. – Мюн- 

хен, 1992. – 682 с. – (Українське літературознавство ; вип. 9). 

Кількість примірників: 1 - А2(1) 

Анотація: Найбільшою науковою праця О. Огоновського стала "Істо- 

рія літератури руської". Вона залишилася незавершеною, у 1887–1894 рр. 

вийшли 4 томи в 6 книгах. Це була перша спроба синтези української 

літератури. 

 

28.  94.3 

Р 49 

 

Рідний край : альманах Полтавського держ. пед. ун-ту. № 2 

(27) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голова ред. 

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

во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 300 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Увазі читача пропонуються висвітлення актуальних проблем 

мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, історії Украї- 

ни; публікація творів сучасних українських письменників, презентація центрів 

національної культури; публіцистичне висвітлення проблем суспільно-гро- 

мадського життя України; огляд і рецензування нових видань. 

 

29.  84. 

(4Рос) 

6-5 

Р 82 

 

Рубинштейн Л.  
Сонет 66 : стихи / Л. Рубинштейн. – К. : Laurus, 2013. – 96 с. – 

(Числа ; вып. 4.). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Лев Семенович Рубинштейн родился в Москве в 1947 году, 

русский поэт и публицист, один из основоположников и лидеров 

московского концептуализма. Долгое время работал библиографом и в 

конце 1970-х создал собственный жанр – картотеку. Участник многих 

поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и 

акций.  
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30.  83.3 

(4Укр)6 

С 24 

 

Сверстюк Є.  

Собор у риштованні : документи / Є. Сверстюк ; авт. передм. 

М. Антонович. – Париж : Перша українська друкарня у Франції 

: Смолоскип, 1970. – 173 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 6). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автор звертається до теми людини і її призначення. 

Зокрема, він розмірковує: “Щоб залишитись людиною їй потрібні 

найвищі зусилля розуму й духу. Вона мусить відродитись – щоб 

зрозуміти, що на ній все лежить – і спадщина предків, і доля землі, 

вітчизни і людей.“ Далі Є. Сверстюк говорить, що як ніколи в історії, 

кожен має бути людиною в людстві і почувати себе органічною частиною 

великого собору людської цивілізації та бути пружним каменем у цьому 

соборі, щоб самовіддано тримати на собі його споруду... 

 

31.  84 

(4Укр)

6 

С 44 

 

Скорик М. Т.  

Зима. Сповідь про пережите / М. Т. Скорик. – К. : Правда 

Ярославичів, 2000. – 350 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: У книзі зібрано все найактуальніше з журналістського 

життєпису автора, друковане в центральній та місцевій пресі за час 

його власкорівської та редакторської діяльності. Журналіст ніби 

розділяє свій творчий публіцистичний доробок на суспільну ситуацію, в 

якій працював: до кучмізму і після нього. Читач засвідчить для себе, як 

за дніпропетровського Президента України герої фейлетонів 

«виростали» до вершин державного управління.  

 

32.  84(4Укр)

6-5я4 

С 48 

 

Слово і зброя : антологія укр. поезії присвяч. УПА і револю- 

ційно-визвольній боротьбі, 1942–1967 / Наукове т-во ім. 

Шевченка ; упоряд. Л. Полтава. – Торонто : Гомін України, 

1968. – 415 с. – (Бібліотека Українознавства ; т. 29). 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Основоположник українського історичного роману 

Пантелеймон Куліш так висловився про нерозривну єдність подій у 

житті людини, народу і всього людства: «Минуле, пов’язане із сучасним 

органічно і нема в сучасному нічого, що не мало б свого коріння в 

минулому…» Полиньмо на крилах уяви в далеке і близьке минуле… 

 

33.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

С 50 

 

Смаль-Стоцький С.  
Т. Шевченко : інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. – Нью Йорк ; 

Париж ; Торонто : Вид-во НТШ, 1965. – 240 с. – (Записки 

Наукового товариства ім. Шевченка ; т. 179). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: В останні роки життя автор зосередився на іманентній 

інтерпретації творів Шевченка, в свідомому відриві від історичного й 

літературного розвитку. Позитивістична фразеологія сполучалася в 

мовознавчих і літературознавчих працях з національною романтичною 

ідеологією. Хто хоче пізнати Шевченкову творчість, той мусить 

прочитати «Інтерпретації» академіка Степана Смаль-Стоцького. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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34.  83.3 

(4Укр-

4Пол)6

С 79 

Степаненко М. І.  

Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. І. Степа- 

ненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 500 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У довідникові вміщено інформацію про міжнародні, літературні, 

мистецькі, обласні, державні та інші премії засновані на честь митців, життя 

яких тісно пов`язане з Полтавщиною, про різні свята, творчі спілки, музеї, 

конкурси, книгозбірні тощо. 

 

35.  83.3 

(4Укр)6 

Т 21 

 

Тарнашинська Л.  
Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі 

ХХ століття / Л. Тарнашинська ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. 

Г. Шевченка. – К. : Академперіодика, 2013. – 679 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Вперше у вітчизняному літературознавстві проблематику 

українського шістдесятництва досліджено системно й у різних 

смислових проекціях та в його парадигмальних зв'язках: від "больових 

точок" методологічних аберацій – через пошук оптимальної 

методологічної моделі – до національно-ідеологічних контекстів. 

 

36.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

У 95 

 

Ушкалов О. Л.  
"Золоті лисенята" повертаються. Юліан Шпол: життя і твор- 

чість : монографія / О. Л. Ушкалов. – Х. : Майдан, 2012. – 321 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: На основі численних джерел, зокрема архівних матеріалів, 

автор відтворює життєвий шлях письменника, а також розглядає його 

поетичну, прозову й драматургічну спадщину на тлі загальних тенденцій 

розвитку європейської літератури першої третини ХХ століття. 

 

37.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Ф 75 

 

Фока М. В.  
Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англій- 

ською мовою : [монографія] / М. В. Фока ; МОН України, 

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

Кіровоград : Антураж А, 2013. – 240 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії досліджено стратегії перекладу синтетичних 

образів П. Тичини англійскою мовою. Попередньо висвітлено методоло- 

гічні підходи до вивчення цієї актуальної перекладознавчої проблеми. 

Розглянуто П. Тичину як митця-синтезиста.  

 

38.  84 

(4Укр)

6я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. спілки 

письменників України. № 1. Присвячується світлій пам'яті 

Григорія Білоуса / шеф-ред. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко ; 

вид. рада: В. Захарченко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2012. – 320 с. 

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

Анотація: Це видання присвячується світлій пам’яті Грирорія Білоуса. 
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№. 2. – 2012. – 320 с. 

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

Анотація: До цих чисел часопису ввійшли кращі твори письменників 

Черкащини та України, спогади про незабутніх колег, проза, поезія, 

листування які присвячені 40-й річниці Черкаської обласної організації 

Національної спілки письменників України. 

 

39.  83.3 

(4Укр)

6-8 

Ш 95 

 

Шугай О.  
Крапля сонця у морі блакиту / О. Шугай ; Вибрані твори / А. 

Казка. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с. 

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

Анотація: Книга містить два розділи: документальну повість про 

життєвий шлях Аркадія Казки – представника "Розстріляного 

відродження" 1920-х рр. в українській  літературі – та його вибрані 

поезії, критичні розвідки, документи. Видання присвячене 120-й річниці з 

дня народження Аркадія Казки. 

 

40.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Ш 95 

 

Шугар-Благодарна Т. В.  
Щоб залишитись вітром на Землі : зб. поезій : вибране / Т. В. 

Шугар-Благодарна. – Сміла : Вовчок О. Ю., 2013. – 108 с. 

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

Анотація: Перша збірка талановитої смілянської поетеси Тетяни 

Шугар-Благородної. До збірки увійшли вибрані вірші, які вражають 

глибинним філософським підгрунтям, ритмікою, художньою образністю, 

різноаспектним життєвим досвідом, ліричним авторським "Я", 

адекватним віддзеркаленням реалій буття. 

 

41.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Я 92 

 

Яценко В.  
Казки зоряного вітру / В. Яценко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2012. – 220 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Перед вами незвичайна книга – це погляд на те, що робиться 

навколо нас і в нас самих, ця книга торкається живої душі, торкається 

того, що зайве в світі грошей та речей. Читайте не квапливо, обдумайте 

та аналізуйте прочитане, приміряйте на себе, порівнюйте із своїм 

світоглядом, реакцією вашої психіки та вирішуйте потрібно це вам чи ні. 
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1.  71я20 

К 68 

 

Корінний М. М.  
Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. 

Корінний, В. Ф. Шевченко ; відп. ред. В. Ф. Шевченко. – К. : 

Україна, 2012. – 384 с. 

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

Анотація: До словника вмішено тлумачення найважливіших і 

найчастіше вживаних термінів і термінологічних сполучень, які пов'язані 

глибинними джерелами української і зарубіжної культури, а також тих, 

що увійшли в широкий обіг уже в останні роки; наведено короткі 

біографічні довідки про діячів культури, які справили значний вплив на 

розвиток духовного життя у світі, зокрема, в Україні. 

 

2.  85.325 

(4Укр)-8 

В 52 

 

Павло Вірський : [життєвий і творчий шлях] / упоряд.: Ю. В. 

Вернигор, Є. І. Досенко. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 320 с. : 

фото. кол. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цій книзі упорядниками зібрані фото- і документальні 

матеріали, надані учнями і послідовниками П. Вірського. Вона не 

претендує на вичерпну інформацію про життя і творчість цієї видатної 

людини, а лише намагається виявити основні етапи становлення його 

надзвичайного таланту і, по можливості, представити колектив 

Заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського і 

створені ним шедеври української хореографічної культури. 

 

3.  85.143 

(0) 

П 30 

 

Петрова О.  
"Комедія" Данте Аліг'єрі = Dante's "Comedy" : мистецький 

коментар XIV–XХ століть / О. Петрова ; Італійський ін-т 

культури в Україні, Т-во Данте Аліг'єрі у Києві. – К. : Факт, 

2009. – 424 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії, де систематизовано розлогий історико-

культурний пласт, репрезентовано основні художні пам’ятки тих 

митців, які у мініатюрах, фресках, скульптурі, у станковому живописі 

та в ілюстрованих циклах розвинули потужну Дантеану від часів 

пізнього Середньовіччя аж до ери Постмодернізму. Життя образів 

«Божественної комедії» у Часі та Просторі є стрижневою ідеєю книги. 

Автор аргументує шляхи актуалізації поеми у свідомості та творчості 

майстрів від Мікеланджело аж до авангардистів XX століття.  
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4.  85.153 

(4Укр)

46 

С 79 

 

Степовик Д. В.  

Українська гравюра барокко / Д. В. Степовик. – К. : Кліо, 2012. – 

496 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі автор на прикладі творчості чотирьох визначних 

майстрів української барокової графіки XVII й початку XVIII століть – 

Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана 

Щирського – висвітлює характерні риси одного зі світових мистецьких 

стилів епохи Просвітництва – стилю бароко. Мистецтвознавець у 

своєму виданні детально досліджує феномен українського бароко, 

визначає його суттєві риси у порівнянні з сталевими особливостями у 

мистецтві країн Заходу.  

 

5.  71.4 

(4Укр)

п7я20 

Ш 37 

 

Шевченківські лауреати, 1962-2012 : енцикл. довід. / вступ. 

сл. Б. І. Олійника ; авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – 3-є вид., 

змінене і допов. – К. : Криниця, 2012. – 824 с. : портр. 

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

Анотація: Пропонований довідник – 3-є, доповнене (перше вийшло 

2001, друге – 2007) видання знайомить читачів із лауреатами 

Національної премії імені Тараса Шевченка за 1962–2012 роки. У 

статтях довідника подано короткі біографічні відомості, висвітлено 

основні віхи творчої діяльності лауреатів. До багатьох статей 

додається бібліографія про творчість митців. 
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1.  86.372-

3,8кр 

А 43 

 

Актуальність медичної та духовної спадщини  Святого Луки 

(В. Ф. Войно-Ясенецького) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-

практ. конф., присвяч. 135-річчю з дня народж. проф., доктора 

медицини, архієпископа Святого Луки Кримського (В. Ф. 

Войно-Ясенецького), 2 жовт. 2012 р., Черкаси / [Черкаський 

медичний коледж] ; уклад.: І. Я. Губенко, Г. І. Компанієць, О. 

Т. Шевченко [та ін.]. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 97 с. : фото. 

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

Анотація: Збірник матеріалів першої Міжнародної науково-практич- 

ної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження професора, док- 

тора  медицини,  архієпископа  Святого  Луки  Кримського  (В. Ф.  

Войно-Ясенецького). 

 

2.  87.3 

(4Укр)6 

В 19 

 

Вассиян Ю. Твори / Ю. Вассиян. – Торонто : Євшан-зілля. – 

1972 

Т. 1 : Степовий Сфінкс : сусп.-філософічні нариси. – 288 с. : 

портр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Мало є мислителів з таким до кінця продуманим і викінченим 

світоглядом як Юлліян Вассиян. Його дослідницький дух вглиблювався в 

усі ділянки філософії і створив у рідкій гармонії розуму та чуття 

струнку будові свого світогляду. Для мислителя свідомість і творчість є 

нерозлучно пов’язані в одну цілість… 

 

3.  95.43 

Г 94 

 

Гуманітарний вісник державного вищого навчального 

закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди" : наук.-теорет. зб. Педагогіка. 

Психологія. Філологія. Філософія. Вип. 12 / М-во освіти і 

науки України ; голов. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-

Хмельницький : [б. в.], 2007. – 406 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: В статтях збірника запропоновано познайомитись з філо-

софсько-методологічними основами історичних концепцій М. М. Карам- 
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зіна, С. М. Соловйова, В. Й. Ключевського, питаннями трансформації ево-

люціонізму в православній традиції, релігієзнавчо-психологічним аналізом 

релігійності тощо.  

4.  87.782

я73-1 

З-95 

 

Зусін В. Я.  

Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В. Я. Зусін ; М-во освіти і науки України. – 2-е 

вид., переробл. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 

2005. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі розглянуто основні положення етики і правила 

ділового етикету. Увагу приділено іміджу ділових людей, правилам 

поведінки за столом на протокольних заходах і в неформальних умовах, 

умінню наносити візити і приймати гостей, гідно представляти свою 

фірму і багато чому іншому, що дозволяє впевнено почувати себе в будь-

яких ситуаціях. 

 

5. 95.41 

К 38 

 

Київська Духовна Академія.  
Труди Київської Духовної Академії : [зб. наук. ст.]. Вип. 17 / 

Київська Духовна Акад., Українська Православна Церква ; вид. 

група: архієпископ Бориспільський Антоній (голова) [та ін.] ; 

відп. ред. В. Савельєв. – К. : Вид-во Української Православної 

Церкви Київського Патріархату, 2012. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 18. – К., 2013. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 19. – К., 2013. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Крім науково-богословських та історично-літературних 

дослідів, «Труди Київської Духовної Академії» приділяють багато уваги 

історії церкви, релігійних течій і богословської думки на територї 

Україні, містять праці відомих учених, між ними: С. Ґолубєва, Миколи 

Петрова, Федора Титова, Пилипа Терновського, П. Успенського та ін.  

 

6.  87 

Ф 56 

 

Філософські обрії : наук.-теорет. журн. Вип. 29 / Ін-т філосо- 

фії ім. Г. С. Сковороди, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. 

Короленка ; голов. ред.: А. М. Колодний, П. А. Кравченко. – 

Полтава : Вид-во ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 220 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №5(1) 

Анотація: У черговому випуску увазі читача запропоновано познайоми-

тись з дослідженнями творчості як самореалізації особистості в філо-

софії Ф. Ніцше та Е. Фромма, особливостями розуміння феномену "con-

cept" в постмодерністській традиції Ж. Дельоза, філософським смислом 

феномену сміху в творчості М. В. Гоголя тощо.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


68 
 

 

 

 
 
 

 

    

1.  91.9 : 

63.3кр 

К 77 

 

"Краєзнавство Черкащини". Вип. 1-10 : анот. бібліогр. 

покажч. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т 

ім. Б. Хмельницького, Черкаська обл. спілка краєзнавців ; 

уклад.: А. П. Іржавська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. В. М. 

Мельниченко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 

96 с. – (Серія Історична ; вип. 5). 

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

Анотація: У покажчику представлено основні праці краєзнавців 

Черкащини, які вийшли друком у журналі "Краєзнавство Черкащини" з 

1990 до 2014 р. 

 

2.  91.11 

(4Укр) 

Р 41 

 

Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до 

бібліогр. Т. 3. 1887–1894 / НАН України, Львівська наук. б-ка 

ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського ; упорядкув., підгот. до друку та прим. Л. 

І. Ільницької, О. І. Хміль ; наук. ред. Я. Р. Дашкевич ; відп. ред. 

Л. І. Крушельницька. – Л. : [б. в.], 1999. – 428 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Довідково-бібліографічне видання, укладене на основі 

бібліотечних колекцій Львова, знайомить з репертуаром українських 

книг, виданих впродовж 1798–1916 рр. 
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