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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 грудень 2014 – січень 2015 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», 

«Наукознавство», «Журналістика»,«Психолого-педагогічні науки», «Архівна 

та бібліотечна справа», «Філологічні науки», «Культура і мистецтво», 

«Філософські науки та релігієзнавство». 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. 

32-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.  28.912 

Л 83 

 

Луговской Э. В.  
Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина : 

физико-химический и иммунохимический анализ : [моногра-

фия] / Э. В. Луговской, Е. М. Макогоненко, С. В. Комисаренко. – 

К. : Наукова думка, 2013. – 231 с. : ил. – (Проект "Наукова 

книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии продолжена тема книги Э. В. Луговского 

«Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза» (Киев: 

Наук. думка, 2003) и представлены экспериментальные данные авторов, 

полученные за последние 10 лет. Расширена информация о взаимодейст-

вии этих белков с клеточными рецепторами. Новой является глава о 

диагностике угрозы тромбообразования с помощью разработанных 

авторами иммунодиагностических тест-систем.  

 

2.  28.693.

36 

(4Укр)

я2 

М 43 

 

Межжерін С. В.  
Ссавці України : (довід.-визначник) / С. В. Межжерін, О. І. 

Лашкова ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – 

К. : Наукова думка, 2013. – 359 с. : карти. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У довіднику подано короткий опис рядів, родин і родів 

ссавців фауни України з урахуванням останніх таксономічних 

нововведень. Таблиці для визначення дають можливість за зовнішніми 

морфологічними ознаками встановити видову належність усіх сучасних 

ссавців з дикої природи на території України. Наведено картографовані 

ареали усіх видів, складені за сучасними даними, загальний опис 

екстер'єрних ознак та екології. 

 

3.  28.591.4 

М 59 

 

Микобиота украинского Полесья: последствия 

Чернобыльской катастрофы : [монография] / НАН Украины, 

Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К Заболотного. – К. : 

Наукова думка, 2013. – 384 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии представлены результаты многолетних 

исследований микобиоты, находящейся под влиянием радиационного 

стресса в результате Чернобыльской катастрофы. Впервые показаны 

радиационно индуцированные реакции микромицетов: промышленная 

меланизация, позитивный радиотропизм и способность их к разрушению 

«горячих» частиц.  
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4.  28.591 

М 75 

 

Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних 

спорових рослин / С. Я. Кондратюк, Т. І. Михайлюк, Т. М. 

Дарієнко [та ін.] ; відп. ред. С. Я. Кондратюк. – К. : Наукова 

думка, 2013. – 229 с. : рис., табл. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Вперше в Україні наведено результати молекулярно-

філогенетичного аналізу за ядерною (18S велика субодиниця, ділянка 

ITS1/ITS2), мітохондріальною (12S та 23S малі субодиниці) та 

хлоропластною ДНК, які порівняно із сучасними відомостями щодо 

морфолого-анатомічних й біохімічних особливостей таксонів лишайників,  

симбіотичних і наземних зелених водоростей, а також мікроскопічних 

міцеліальних грибів.  

 

5.  28.693.

36 

М 77 

 

Моніторинг теріофауни / НАН України, Нац. наук.-природ- 

ничий музей НАН України, Укр. Теріологічне т-во НАН Укра- 

їни ; за ред. І. Загороднюка. – Луганськ : [б. в.], 2010. –  (Праці 

Теріологічної Школи ; вип. 10). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Випуск присвячено дослідженням, що базуються на задачах 

моніторингу теріофауни в цілому або окремих облікових груп та видів 

ссавців. Збірник включає праці, пов'язані з вивченням заповідних фаун, 

моніторингом угруповань у вогнищах зоонозів, дослідженням особливос-

тей регіональних фаун тощо.  

 

6.  28.082.

41 

Ю 73 

 

Юришинець В. І.  
Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних 

екосистем : [монографія] / В. І. Юришинець. – К. : Наукова 

думка, 2013. – 120 с. : ілюстр. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії висвітлено питання ролі симбіотичних 

угрупувань гідробіонтів у структурі прісноводних екосистем. Наведено 

результати спостережень за структурними показниками симбіоценозів 

гідробіонтів за різного ступеня антропогенного навантаження, 

експериментальних досліджень впливу деяких абіотичних і біотичних 

чинників на формування симбіофауни гідробіонтів різноманітних 

систематичних груп.  
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1.  22.1кр 

Г 83 

 

Григоренко В. К.  
Математичні брейн-ринги : навч. вид. / В. К. Григоренко, К. В. 

Григоренко ; ред. І. О. Прилуцька. – Черкаси : Відлуння-плюс, 

2004. – 144 с. 

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

Анотація: Книга "Математичні брейн-ринги" поєднала у собі 

нестандартні логічні задачі та завдання для позакласної роботи з 

математики. Видання стане у нагоді учням, студентам, учителям і 

всім, хто захоплюється цікавою математикою. 

 

2.  22.315.

4 

Р 81 

 

Рощупкин С. П.  
Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных 

лазерных полях : [монография] / С. П. Рощупкин, А. А. Лебедь ; 

НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – К. : Наукова думка, 

2013. – 192 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии рассмотрены резонансные и когерентные 

эффекты в процессах квантовой электродинамики, протекающих в 

сильном импульсном лазерном поле. Детально описаны нерезонансные и 

резонансные процессы квантовой электродинамики первого и второго 

порядков по постоянной тонкой структуры в импульсном световом 

поле. Отмечено существенное отличие исследованных процессов в 

импульсных лазерных полях от соответствующих процессов в поле 

плоской монохроматической волны.  
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1.  63.3 

(5Азерб)

5-8 

І-20 

 

Іванов Р. М.  
Келб-Алі-Хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина : 

(історичні  нариси) / Р. М. Іванов. – К. : Вид. Дім Дмитра 

Бураго, 2014. – 612 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірки включено 11 історичних нарисів, присвячених 

родоначальнику легендарної азербайджанської династії ханів 

Нахчиванських Кельб-Алі-хану Нахчиванському, його епосі та 

переданому нащадкам ратному й духовному спадку.  
 

2.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти : (зб. ст.). 

Вип. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: П. Т. 

Тронько (відп. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. Ю. З. Данилюк. – К. : 

Рідний край, 1997. – 330 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник статей присвячений актуальним малодослідженим 

проблемам громадсько-політичного, культурного і релігійного життя в 

Україні (XIX-XX ст.). Висвітлюються міжнародні зв'язки УРСР у 20-х 

роках XX ст., подвижницька діяльність української інтелігенції в період 

здійснення політики українізації в 20-30-х рр., її участь в краєзнавчому 

русі 60-80-х рр., тяжкі наслідки карально-репресивної політики 

радянської тоталітарної системи 20-80-х рр. Більшість статей 

написана на основі нових архівних матеріалів. 

Вип. 7 / відп. за вип. Т. Ф. Григор'єва. – 1999. – 462 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 8 / відп. за вип. Т. Ф. Григор'єва. – 1999. – 494 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 9 / відп. за вип. Є. М. Скляренко. – 1999. – 456 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірниках на основі широкого кола джерел розкриваються 

маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української 

інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних 

традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні 

події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх 

спецслужб та міжнародні зв'язки України. 

 

6.  63.3 

(4Укр)-

7я73-1 

І-90 

 

Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / за ред. О. Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 340 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Навчальний посібник репрезентує теоретичну реконструк- 

цію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. 

До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список 

рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних 

завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. 

 

7.  63.3 

(4Укр)-7 

І-90 

 

Історія української культури : у 5 т. / НАН України ; голов. 

редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Наукова думка. – 

2012 

Т. 5 : Українська культура XX – початку XXI століть. Кн. 1 / Б. 

М. Ажнюк, М. П. Бондар, Д. О. Горбачов [та ін.] ; редкол. т.: 

М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. – 2011. – 863 с. :  

ілюстр. кол. 

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

Т. 5 : Українська культура XX – початку XXI століть, Кн. 2 / В. 

П. Агеєва, Л. І. Барабан, І. П. Бетко [та ін.] ; редкол. т.: М. Г. 

Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. – 2011. – 1032 с. :  ілюстр. 

кол. 

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

Т. 5 : Українська культура XX – початку XXI століть. Кн. 3. 

Культура та розвиток науки і технологій в Україні / І. Є. 

Александрова, В. Г. Бар'яхтар, О. М. Боголюбов [та ін.] ; 

редкол.: М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. – 949 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Часовий відрізок, розглядуваний у завершальному томі 

п’яти-томної “Історії української культури”, охоплює період ХХ – 

початку ХХІ ст. Дослідження драматичних процесів, що відбувалися 

упродовж ХХ ст. у багатьох культурних сферах та в українській 

культурі в цілому, а також панорамний огляд стану культури доби 

незалежності України підсумовують її багатовікову історію, окреслену 

у книгах попередніх томів, переконливо засвідчують значущість 

української культури у світовому культурному розвитку. 

 

8.  60.942 

А 35 

 

Азарова Т. В.  
Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних 

проблем на місцевому рівні / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов ; Ін-т 

соціокультурного менеджменту. – Кіровоград : Вид-во ІСКМ, 

2003. – 116 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Видання присвячено опису інформаційних механізмів, які б 

допомогли досягти позитивних результатів при мінімізації витрат. У 

виданні акцентувалась увага на локальному рівні, де традиційні форми 

інформаційного забезпечення громадської активності не завжди є 

ефективними, але існують інституції, які в змозі допомогти в цій справі 

усім, хто небайдужий до рішення соціальних проблем. 
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9.  63.3 

(4Укр)

624 

Б 12 

 

Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матеріали 

Міжнар. наук. конф., м. Київ, 24–25 жовтня 2011 р. / Ком. 

"Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, 

Французький ін-т в Україні ; наук. ред. В. Нахманович ; авт. 

передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий. – К. : 

Москаленко О. М., 2012. – 256 с. : вкл. арк. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Бибин Яр – це місце у Києві, яке донині залишається сумним 

символом політики геноциду нацистської Німеччини та маніпуляцій з 

пам'яттю, притаманних Радянському Союзу, а також яскравим 

прикладом нинішнього стану пам'яті про війну у сучасному українському 

суспільстві.  
 

10.  63.3 

(4Укр)6 

Б 87 

 

Брицький П. П.  
Голодомори в радянській Україні / П. П. Брицький ; МОН 

України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2013. – 312 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі на основі архівних та опублікованих джерел 

висвітлено всі три голодомори, які відбулися в Україні при радянській 

владі у ХХ столітті, розкрито  їх причини, перебіг і наслідки. До 

авторського тексту долучені документальні додатки, в т. ч. 

фотоілюстрації, на більшості з них збереглися тогочасні підписи.  

 

11.  63кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [наук. журн.]. Вип. 19 

(312). Серія Історичні науки / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. ред. А. І. 

Кузьмінський. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 

149 с. 

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

Анотація: Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються 

актуальні проблеми історіографії, історичної антропології, історії та 

етнології України. Складовою журналу також є огляди і рецензії 

українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань.  

 

12.  63.3 

(4Укр)

622 

Г 61 

 

Голодомор, 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду 

згідно з міжнародним правом : монографія / наук. ред.: В. 

Василенко, М. Антонович. – К. : Києво-Могилянська академія, 

2013. – 359 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія є спільним проектом кафедри міжнародного 

права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», в якій зібрані наукові праці 

українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а 

також американських правників – дослідників Голодомору 1932–1933 

років в Україні.  
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13.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

Г 70 

 

Городинець І. С.  

Пам'ять не згасне (село Безпальче на Черкащині в період 

Другої світової війни, 1939–1945 років) / І. С. Городинець. – 

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2014. – 480 с. : портр. 

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

Анотація: На основі архівних документів, особистих документів 

ветеранів війни і праці, друкованих публікацій, спогадів, у книзі подана 

історія села Безпальче на Черкащині в період Другої світової війни 1939–

1945 рр., бойовий шлях ветеранів війни, короткі відомості про ветеранів 

війни і праці, про осіб, знищених фашистами в період окупації 1941–1943 

рр., про осіб, вивезених на роботу до Німеччини.  

 

14.  63.3 

(4Укр)6 

Г 91 

 

Грушковський І. М.  
Україна була, є і буде вічно всупереч ворогів : зб. іст.-публіц. 

матеріалів / І. М. Грушковський. – 9-е вид. – Вижниця : 

Карпати-Моравія, 2014. – 44 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Читаючи дану книгу, зримо переносишся уявою у далекі і 

зовсім близькі нам часи, аналізуєш, співставляєш, думаєш. І серце 

проймається гордістю за свій талановитий і волелюбний народ, що з 

правіків боровся за свою честь і гідність, прагнув бачити рідну Україну 

незалежною. 
 

15.  60.99 

Д 39 

 

Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг 

різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді / О. В. Вакуленко, Н. М. Комарова, І. В. Пєша, 

Н. Ф. Романова ; М-во України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. – К. : 

Держсоцслужба, 2005. – 124 с. 

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

Анотація: У збірнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні 

аспекти здійснення оцінки соціальних послуг різним категоріям клієнтів 

та ефективності реалізації конкретних соціальних проектів, які 

здійснюють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, як 

однієї з технологій соціальної роботи. 

 

16.  66.3 

(4Укр) 

Д 55 

 

До новітнього українського світогляду і стратегії: з нагоди 

роковини А. Камінського – політика і вченого. – К. : Економіка 

і право, 2002. – 148 с. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга містить праці по-справжньому першорядних 

особистостей – безстрашиних діячів-дослідників, знаних вчених, 

професійних працівників і експертів – дослідників сфери державної 

безпеки і розвідки, репрезентантів молодого покоління в науці і 

громадському житті. Політологи, економісти, філософи, історики 

об'єднались і представили у книзі накреслення новітнього світогляду, 

державної стратегії і політики України. 
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17.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

Ж 81 

 

Жорна: нариси, спогади,  документи про політичні репресії, 

1917 –1980-і роки. Кн. 1 / В. Дергач, П. Жук, В. Захарченко [та 

ін.] ; голова редкол. А. І. Кузьмінський ; Черкаська облдержад-

міністрація. – Черкаси : Сіяч : Реал : Графія Україна, 1999. – 

138 с. – (Реабілітовані історією. Черкаська область). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання цієї книги-меморіалу – це не проста публікація 

списків репресованих, реабілітація їх історією, а насамперед – важлива 

політична акція, яка застерігає не забувати страхіть, а доручення до 

памяті власної долі, власного тріумфу і трагедії застереже від 

повторення зловісних періодів історії. 
 

18.  63.3 

(4Укр)6 

З-11 

 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2 

(37) / Ін-т історії України НАН України, Служба безпеки 

України ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) [та ін.]. – К. ; Х. : 

Права людини, 2011. – 312 с. 

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

Анотація: В статтях охарактеризовано суспільні настрої в 

Українській РСР у перші дні Великої Вітчизняної війни, проаналізовано 

створення та діяльність у західних областях УРСР радянських 

парамілітарних формувань, досліджується штатна структура і 

персональний склад прокурорського нагляду за органами державної 

безпеки радянської України тощо. 

№ 1 (38). – 2012. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У черговому номері журналу висвітлено заходи по 

вшануванню пам’яті Тараса Шевченка в Києві 1960–1970-х рр., зроблено 

огляд життя єврейського населення Кам’янець-Подільської області в 

роки нацистської окупації, розглянуто персоналії в контексті історії 

Антона Стрижевського, Болеслава Скарбек-Шацького, Костя Туркала, 

Ісая Фалькевича та ін. 

№ 2 (39). – 2012. – 424 с. 

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

Анотація:  Автори статей пропонують читачеві ознайомитись з 

матеріалами про репресивні акції в контексті сільськогосподарського пе-

реселення в Україну (1933–1934 рр.), Голокост у м. Біла Церква та соціаль- 

ні наслідки сталінської індустріалізації для українського села. 

 

19.  63.3 

(4Укр)

я72-1 

З-51 

 

Земерова Т. Ю.  
Історія України за всією шкільною программою : практ. довід. / 

Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – 2-е вид., допов. та переробл. – 

Х. : Весна, 2009. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропонований практичний довідник покликалиний освітити 

та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії 

України, а також допомогти долучитися до активної самостійної 

роботи. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших 

часів до сьогодення.  
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20.  63.3 

(4Укр)6 

З-68 

 

Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та 

освітній погляд : матеріали міжнар. наук. конф., м. Вінниця, 

21–22 листопада 2009 р. / Ін-т досліджень війни, Голокосту та 

геноциду, Укр. центр вивчення історії Голокосту ; відп. ред. М. 

Тяглий. – К. : Іваненко С. В., 2012. – 144 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили 

величезні злочини – Голодомор, Великий терор, Голокост. Як усе це 

сталося? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших 

держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це теми, на яких 

зосереджувалась конференція «Злочини тоталітарних режимів в 

Україні: науковий та освітній погляд».  
 

21.  63.4 

К 96 

 

Куштан Д. П.  
Південь Лісостепового Подніпров'я за доби пізньої бронзи : 

[монографія] / Д. П. Куштан ; голов. ред.: В. П. Чабай, О. В. 

Колесник ; відп. ред. Я. П. Гершкович. – Донецьк : Донбас, 

2013. – 232 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена одному з найцікавіших періодів 

праісторії – доби пізньої бронзи (II тис. до н. е.). Систематизовано 

інформацію про відомі пам'ятки археології півдня Лісостепового 

Подніпров'я цього часу: поселення, курганні і грунтові могильники, 

скарби та випадкові знахідки металевих виробів і ливарних форм.  
 

22.  83.3 

(4Укр)

5-8...0 

Л 63 

 

Листи до Тараса Шевченка / упоряд., комент.: В. С. Бородін 

(ред. т.) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1993. – 384 с. 

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

Анотація:  У збірнику вміщено всі відомі листи, одержані Тарасом 

Шевченком протягом 1840–1861 рр. від родичів і друзів, товаришів, 

засланню, від українських, російських, польських письменників і вчених, 

художників, акторів та ін. 

 

23.  63.215 

(4Укр) 

Л 84 

 

Лукомский  В. К.  
Малороссийский гербовник ( с рисунками Егора Нарбута) / В. 

К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. – К. : Стародавній Світ, 

2013. – 300 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Редчайший печатный источник по русской и украинской 

геральдике. В Гербовник вошли гербы: потомков старшины, старинной 

«шляхты» (слившейся затем со старшиной и казачеством) и иностранных 

выходцев, носивших старинные старшинские уряды и чины (до 1782 г.). 
 

24.  63.214 

(4Укр-

4Чек) 

М 26 

Мариновський Ю. Ю. Батьківщина – 2012 : альманах / Ю. 

Ю. Мариновський. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г. – 2014 

Ч. 1 : Гулаки на Правобережжі Дніпра. Родовід і власність 

правобережних Гулаків з Артема : матеріали до біогр. роду. – 
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 2014. – 512 с. 

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

Анотація: Частина І Альманаху “Батьківщина–2012” присвячена 

родоводу Гулаків з Правобережжя Дніпра, їх родовому гнізду – м. 

Городище і с. Свинарка (зараз с. Петропавлівка) на Черкащині 

(Городищенський район Черкаської області). На новому архівному 

матеріалі, який вперше вводиться в науковий обіг, автор зробив спробу 

відтворити початок і становлення правобережної гілки знаної 

української фамілії на її початковому родовому терені впродовж 

значного часу: 1712 р. – перша пол. XX ст. Вперше детально 

розповідається про розгалуження цього роду на Гулаків, Гулаків-

Артемовських (Артемовських-Гулаків, Артемовських) і Артеменків.  
 

25.  63.3 

(4Укр)

622 

М 28 

 

Марочко В.  
Територія голодомору, 1932–1933 рр. / В. Марочко. – К. : 

Брехуненко Н., 2014. – 64 с. : ілюстр. – (Голодомори). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі в науково-популярному форматі розповідається про 

формування території Голодомору 1932–1933 рр. Простежено 

відмінності між голодом та Голодомором, процес перетворення в 

Україні голоду в Голодомор-Геноцид. У порівнянні з ситуацією в Україні, 

розглянуто Голодомор на Кубані, в Казахстані та Поволжі. Показано, 

що прояви голоду в інших регіонах Росії, зокрема і прикордонних з 

Україною зонах, не мали характеру Голодомору й не були викликані 

цілеспрямованим курсом Москви на винищення населення шляхом терору – 

голодом. 

 

26.  63.52 

(4Укр) 

М 34 

 

Матеріали до української етнології : щорічник : зб. наук. пр. 

Вип. 10 (13) / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 

Асоціація етнологів ; редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та 

ін.]. – К., 2011. – 396 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику висвітлено актуальні проблеми етнологічної нау-

ки – інтеграційні та етноідентифікаційні процеси сучасного суспільства, 

регіональні особливості традиційної матеріальної культури, духовна 

культура в контексті трансляції етнічної традиції; порушено питання 

етнокультурних трансформацій і міжкультурних взаємин в умовах по-

граниччя тощо. 

Вип. 11 (14). – 2012. – 319 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто проблеми етнокультури України та 

зарубіжжя сучасної доби; висвітлено регіональні особливості україн-

ського фольклору, трансформації фольклорної культури національних 

меншин; розкрито особливості виконавського стилю народних музик, 

актуальну проблематику структурної типології та методологічні 

засади етномузикологічних досліджень. 

 

27.  63.218 

(4Укр)

Мельниченко В. М.  
Історична географія України : навч. посіб. для студ. істор. 
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я73-1 

М 48 

 

спец. вищ. навч. закл. / В. М. Мельниченко ; М-во освіти і 

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

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2012. – 224 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику відповідно до програми дисципліни 

"Історична географія України" для підготовки фахівців з історичних 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та нормативних 

документів і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України розкривається предмет та місце історичної 

географії України в системі історичних дисциплін, характеризуються 

особливості історичного процесу, окремих історичних подій та явищ на 

території України. 

 

28.  60.991.3 

М 74 

 

Модель соціальної підтримки молоді з уразливих соціальних 

груп : метод. посіб. Ч. 1 / Н. М. Комарова, А. Г. Зінченко, Н. Ф. 

Романова [та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та 

спорту, Орг. з безпеки та співробітництва у Європі [та ін.]. – К. : 

Грандіс-Груп, 2006. – 102 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №6(3), А2(2) 

Анотація: У посібнику представлено досвід впровадження проекту 

"Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в 

Україні", головним завданням якого було сприяти зменшенню соціально-

економічної вразливості молодих людей із цієї категорії до торгівлі людьми. 

Посібник складається з двох частин: у Частині І розглядається переважно 

питання соціальної адаптації молодих людей із уразливих категорій до 

самостійного життя. 

 

29.  63.589 

(4Укр) 

М 74 

 

Мозолевський  Б. М.  
Етнічна географія Скіфії : монографія / Б. М. Мозолевський. – 

К. : Стародавній Світ, 2013. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Остання монографія відомого українського археолога 

Бориса Миколайовича Мозолевського (1936–1993), присвячена одній з 

найактуальніших проблем скіфознавства – етнічній географії Скіфії. 

Незважаючи на те, що праця залишилась незавершеною, вона містить 

багато важливих та цікавих міркувань щодо розташування скіфських 

племен (за Геродотом) на географічній карті України та стосовно 

скіфської історії взагалі. 

 

30.  63.3 

(4Укр-

4Чек) 

Н 60 

 

Ніжинська старовина : наук. іст.-культурологічний зб. Вип. 1 

(4) / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони 

пам'яток історії та культури ; ред. рада: О. Б. Коваленко 

(голова) [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Зозуля, О. С. Морозов. – 

Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори статей пропонують ознайомитись з нарисами з 

історії стародавнього Ніжина, символікою Ніжинського козачого полку, 

Ніжинським літописом ХVІІ–ХVІІІ ст. 
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31.  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 пол. і 

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

Ф. Кураса, 2013. – 464 с. 

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

Анотація: Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка 

є однією з основоположниць сучасної етнополітології. Розглядаються 

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 та політичних дискурсій сучасної України.  
 

32.  66.033.

141я73-1 

П 50 

 

Політологічні аспекти державного управління : навч. посіб. / 

К. О. Ващенко, Ю. Г. Кальниш, О. М. Новакова [та ін.] ; за ред. 

О. М. Сича ; МОН України, Нац. агентство України з питань 

держ. служби, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 352 с. : портр. 

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

Анотація: Навчальний посібник "Політологічні аспекти державного 

управління"  підготовлено відповідно до навчального плану Національного 

агенства України з питань державної служби для слухачів магістратури 

денної та заочної форми навчання спеціальності 8. 5010002. У посібнику 

відображені закономірності політичного процесу, основні тенденції його 

розвитку в сучасній Українській державі та специфіка їх врахування у 

практиці діяльності державного службовця. 

 

33.  60.993.9 

П 78 

 

Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 2 / Держ. центр соц. служб для молоді, 

Український Центр профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ 

України [та ін.] ; редкол.: А. М. Щербинська (голова) [та ін.]. – 

К., 2001. – 44 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У збірнику наукових статей розглянуто питання 

профілактики ВІЛ-інфекції, наркоманії, хвороб, що передаються 

статевим шляхом та інших соціально-небезпечних хвороб серед населення 

України, зокрема в молодіжному середовищі.  

 

34.  60.991.

3я73-1 

Р 64 

 

Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості 

для випускників професійно-технічних навчальних закладів – 

колишніх вихованців інтернатних установ для дітей-сиріт: 

модель соціальної підтримки та сприяння працевлаштуванню 

молоді з уразливих соціальних груп : навч. посіб. / М-во 

України у справах сім'ї, молоді та спорту, Орг. з безпеки та 

співробітництва у Європі [та ін.] ; підгот.: О. В. Білецька, М. 

М. Гищак, О. В. Мельников, О. Д. Шевчук. – К. : Грандіс-Груп, 

2006. – 85 с. 
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Кількість примірників: 5 – ЧЗ №6(3), А2(2) 

Анотація: У посібнику представлено матеріали триденного тренінгу з 

розбудови навичок самостійного  життя і сприяння зайнятості для 

випускників професійно-технічних навчальних закладів – колишніх 

вихованців інтернатних установ для дітей-сиріт. Запропоновані 

матеріали базуються на досвіді впровадження проекту "Сприяння 

працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні", 

головним завданням якого було сприяти зменшенню соціально-

економічної вразливості молодих людей із цієї категорії до торгівлі 

людьми. 

 

35.  63.3 

(4Укр)

6-282.2 

С 29 

 

Селянство у ХХ столітті: моделі соціальної поведінки та 

участь у соціокультурних процессах : матеріали наук. конф., 

22 квіт. 2010 р., м. Київ / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; 

редкол.: В. О. Огнев'юк (голова), А. Л. Зінченко, Г. М. Надтока 

[та ін.]. – К. : Вид-во Київського університету ім. Б. Грінченка, 

2010. – 106 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріали конференції будуть цікаві всим кого цікавлять 

проблеми українського селянства в середині 1930-х років,  соціальні 

стосунки в українському селі у пострадянську добу та філософія добра і 

зла сучасного українського селянства. 

 

36.  63.3 

(4Укр)4 

С 32 

 

Середньовічна Україна : зб. наук. пр. Вип. 1 / НАН України, 

Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.].  – 

К. : Наукова думка, 1994. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори статей збірника пропонують своє бачення проблем  

етнокультурного розвитку  давньоруського суспільства, традиції 

державності на Правобережній Україні, формування козацького 

землеволодіння тощо. 

 

37.  60.524.

2 

С 69 

 

Соціальна відповідальність в Україні: погляди різних 

стейкхолдерів. Регіональний аспект / [А. Г. Зінченко, М. А. 

Саприкіна]. – К. : [б. в.], 2008. – 60 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Брошура представляє собою звіт із дослідження, яке було 

проведене Центром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальнос-

ті" в 10 пілотних регіонах України, щодо рівня обізнаності із сутністю, 

принципами та основними компонентами соціальної відповідальності й 

міжнародним стандартом (керівництвом) із соціальної відповідальності 

ISO 26000. 

 

38.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Т 41 

Тимофеєв В. В.  
Історія села Райгород / В. В. Тимофеєв. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2014. – 326 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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 Анотація: У книзі висвітлено історію с. Райгород Кам'янського 

району. Автор охопив своєю увагою різні аспекти життя села протягом 

століть, також наводить легенди рідного краю, документи, свідчення 

жителів села. 

 

39.  60.561.

54 

Ф 79 

 

Формування сексуальної культури молоді : [монографія] / 

Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., 

Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2" ; за заг. 

ред. О. О. Яременка. – К. : Вид-во Державного інституту 

проблем сім'ї та молоді, 2004. – 132 с. – (Формування 

здорового способу життя молоді ; кн. 9). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії охарактеризовано сучасний стан сексуальної 

культури молоді, розглянуто медико-соціальний контекст сексуального 

життя, представлені проблемні питання, пов'язані з формуванням 

сексуальної культури та просвіти молодих людей. 

 

40.  63.3 

(4Укр)-8 

Х 82 

 

Хорошевський А. Ю.  
Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. 

Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – 412 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цій книзі представлені нариси про найяскравіших 

особистостей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю 

працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. 

Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової 

справи, спорту (Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. 

Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, 

чиї імена досі незаслужено перебувають в тіні, – І. Паскевича, І. 

Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського та ін.  
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1.  65.9 

(4Укр)-

551 

І-66 

 

Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансфор- 

мації регіональних економічних систем = Innovation and 

investment and technological security of transformation of the 

regional economic systems : монографія / НАН України, Ін-т 

економіки природокористування та сталого розвитку ; за наук. 

ред. М. А. Хвесика. – К. : Наукова думка, 2013. – 488 с. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії висвітлено фундаментальні і прикладні 

питання інноваційної, інвестиційної і технологічної безпеки, системи 

загроз і викликів, пов’язаних з ними, базові параметри трансформації 

регіональних систем у контексті інноваційних змін.  

 

2.  65.050.1 

К 71 

 

Космамбетова Р. И.  
Организация стратегического управления экономикой в 

условиях глобализации: теория, методология, механизм : 

[монография] / Р. И. Космамбетова. – Алматы  : [б. и.], 2007. – 

416 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В монографии, с учетом требований глобализации и 

современных условий и возможностей развития национальной 

экономики, исследуются проблемы организации стратегического 

управления экономикой. Предприняты попытки дать теоретическое 

обоснование новой управленческой парадигмы социально-экономического 

развития и на ее основе раскрыть содержание  системы управления.  

 

3.  65.291.

21я73-1 

П 14 

 

Палеха Ю. І.  
Менеджмент для початківців : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Ю. І. Палеха ; Європейський ун-т. – 3-є вид., допов. – К. : 

Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 217 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Мета навчального посібника – розкрити суть основних 

категорій менеджменту, розглянути менеджмент як систему і 

пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам 

детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу управління, його 

культури, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно 

діючої організації. 
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1.  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 [та ін.] ; ред. 

рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. – К. – 2011 

Т. 4 : Геохімія живої речовини. Кн. 1 / Ін-т зоології ім. І. І. 

Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколишнього середовища ; 

редкол.: І. А. Акімов (голова) [та ін.]. – 2012. – 504 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У першій книзі четвертого тому публікуються ранні 

роботи В. І. Вернадського про біосферу та живу речовину, присвячені 

вивченню хімії життя та визначенню геохімічної енергії живих 

організмів. У цю книгу включена монографія "Біосфера". 

Т. 6 : Історія природних вод. Кн. 1. Водневисті мінерали / Ін-т 

геологічних наук НАН України ; редкол.: В. М. Шестопалов 

(голова) [та ін.]. – 2012. – 754 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У цей том серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. 

Вернадського" включено фундаментальну монографію "Історія 

природних вод" і статті з гідрогеології та гідрогеохімії. У роботі 

розглянуто еволюцію уявлень про хімію природних вод, систематизовано 

накопичений автором фактичний матеріал про хімічний і газовий склад 

підземних вод, подано їх нову класифікацію, що базується на умовах 

знаходження води у природі, її фізичному стані, даних про концентрацію 

солей, газовий склад, переважний вміст тих чи інших хімічних елементів. 
Т. 6 : Історія природних вод. Кн. 2. Досвід гідрохімії вод Землі : 

статті, коментарі / Ін-т геологічних наук НАН України ; 

редкол.: В. М. Шестопалов (голова) [та ін.]. – 2012. – С. 756–

1104. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Статті відображають розвиток поглядів вченого на 

нерозривний зв'язок природних вод з твердою речовиною земної кори, її 

газовим режимом і живими організмами; на те, що всі водні маси земної 

кори становлять єдине ціле, яке визначається складною взаємодією в 

системі "вода–порода–газ–жива речовина". Підземні води розглядають- 

ся автором як частина загальної системи природних вод Землі, а 

геохімія підземних вод виділяється як самостійна дисципліна. 
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1.  74.480.

278кр 

А 43 

 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих вчених "Родзинка – 2014" : зб. матері- 

алів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24–25 квітня 

2014, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН 

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

Кузьмінський [та ін.] ; редкол. сер.: Т. С. Зорочкіна (відп. ред.), 

О. В. Овчаренко, О. О. Свириденко [та ін.]. – Черкаси : Брама-

Україна, 2014. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 

молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: педагогіка і 

конкретні методики, дошкільна та початкова освіта, соціальна робота 

та соціальна педагогіка, психологія. 

Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / 

редкол. сер.: Г. В. Луценко (відп. ред.), О. А. Спрягайло, О. А. 

Лут [та ін.].  – 266 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику представлено наукові праці молодих науковців в 

галузі природничих та комп'ютерних наук за напрямами: біохімія, 

екологія та охорона навколишнього середовища, хімія, прикладна 

математика та методика навчання математики, фізика та методика 

викладання фізики, комп'ютерне моделювання фізичних процесів, 

комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології, теорія і методика фізичного виховання і спорту, фізіологія. 

Серія Юридичні науки. Інтелектуальна власність. 

Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління 

і соціально-політичні науки / редкол. сер.: Г. А. Волошкевич 

(відп. ред.) [та ін.]. – 197 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 

молодих вчених представлено наукові праці за напрямами: 

інтелектуальна власність, готельне господарство, маркетингова 

діяльність та ін. 
Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / редкол. 

сер.: Л. В. Корновенко (відпов. ред.) [та ін.]. – 266 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація:    У збірнику  представлено наукові праці молодих вчених в 

галузі гуманітарних наук за напрямами: українська література, 

українське мовознавство, журналістика та видавнича справа, англійська 

мова, німецька мова, загальне та російське мовознавство, зарубіжна 

література, переклад та ін. 
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Серія Історія. Філософія / редкол. сер.: В. О. Кірєєва (відп. 

ред.), А. П. Іржавська, С. Д. П'янзін [та ін.]. – 238 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику представлено наукові праці молодих науковців в 

галузі філософії та історії за напрямами: всесвітня історія, історія 

України, філософія. 
 

2.  74.266.

329 

А 72 

 

Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посіб. / 

Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. 

Остроградського ; за ред. П. І. Матвієнка. – 2-е вид. з допов. – 

Полтава : АСМІ, 2005. – 322 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У посібнику розкриваються нові педагогічні технології 

краєзнавчої роботи. Також є досить цікаві повідомлення про історичні 

та археологічні знахідки останніх років. Особлива увага наголошується 

на ефективності різноманітних форм залучення молодого покоління до 

краєзнавчих досліджень.  

 

3.  74.489.

85 
(4Угорщ) 

Б 82 

 

Боркач Є. І.  
Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін в Угорщині : навч.-метод. посіб. / Є. 

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

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 104 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник дозволить студентам 

природничо-математичних спеціальностей ВНЗ України та викладачам 

не лише ознайомитись з теоретичними основами організації навчального 

процесу ВНЗ Угорщини в системі професійної освіти, а й вивчати досвід 

роботи освітян цієї країни з окресленої нами теми і навчитись реалізува- 

ти його в своїй практичній діяльності та професійному розвитку. 
 

4.  74.489.

85 
(4Угорщ) 

Б 82 

 

Боркач Є. І.  

Система підготовки вчителів природничо-математичних 

дисциплін в умовах запровадження Болонського процесу в 

Угорщині : монографія / Є. І. Боркач ; наук. ред. Н. А. 

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

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії висвітлено систему професійної підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у вищих 

навчальних закладах Угорщини, яка функціонувала під час 

запровадження Болонського процесу. 
 

5.  88.71 

М 50 

 

Менегетти А.  
Психосоматика с точки зрения онтопсихологии : пер. с итал. / 

А. Менегетти. – 3-е изд. – М. : Онтопсихология, 2009. – 346 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 
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Аннотация: Как человек превращает простой обычный контакт в ис- 

точник своих проблем? Как психика порождает болезнь? Какова взаимо- 

связь между способом мышления и событиями повседневной жизни? 

Таковы основные вопросы, которые автор раскрывается в этой книге.  
 

6.  88.42-

5я73-

1кр 

М 51 

 

Меньших О. Е.  
Вплив психічних процесів на готовність до професійної 

діяльності студентів : метод. посіб. / О. Е. Меньших, Ю. 

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

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

Хмельницького, 2011. – 84 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У методичному посібнику розглянуто теоретичні основи 

професійної орієнтації та класифікація професій. Запропонований мате-

ріал присвячений розгляду основ психофізіологічного забезпечення готов-

ності студентів до педагогічної діяльності. Акцентується увага на доціль-

ність впровадження засобів фізичної підготовки з метою розвитку про-

фесійно-прикладних фізичних здібностей.  
 

7.  74.202.

42кр 

О-64 

 

Організація навчально-виховного процессу в багатопро- 

фільній школі : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. 

Акуленко, І. В. Лов'янова [та ін.] ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова 

; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Пономаренко, 2013. – 268 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії представлено теоретичний аспект організа- 

ції навчання в умовах профільної школи, визначено концеп-туальні основи 

профілізації, розглянуто профілізацію як напрям модернізації сучасної 

шкільної освіти, зокрема, математичної, визначено роль профілізації у 

професійному самовизначенні особистості учнів. Обгрунтовано модель 

профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку 

особистості учня на рівні психологічного супроводу навчання, виховання і 

профорієнтаційної роботи. 

 

8.  88.803

я73-

1кр 

П 30 

 

Петренко Ю. О.  
Психофізіологічна характеристика особистості як основа 

професійного відбору : метод. посіб. / Ю. О. Петренко, О. Е. 

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

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

Хмельницького, 2011. – 52 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику розглянуто професійно важливі якості для 

певних типів професій, психологічні особливості вибору спеціальності, 

вплив типологічних властивостей нервової системи на інтелектуальну 

та фізичну діяльність.  
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9.  88.503

я73-1 

С 55 

 

Собченко О. М.  

Психологія впливу : навч. посіб. для проведення семінар. та 

практ. занять / О. М. Собченко ; М-во освіти і науки, молоді та 

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

158 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник складається з планів семінарських 

занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального 

матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у 

відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних 

питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, 

повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань, рекомендованої 

літератури, загального переліку контрольних питань курсу. 
 

10.  88.212.

3я73-1 

Х 35 

 

Хейс Н.  
Принципы сравнительной психологии : учеб. пособие / Н. 

Хейс. – М. : Когито- Центр, 2006. – 304 с. – (Университетское 

психологическое образование). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Учебное пособие Ники Хейса содержит данные по 

истории становления, развития и современного состояния 

сравнительной психологии. Основной акцент сделан на выделении 

принципов построения данной научной дисциплины, ее основных 

понятий, теорий и методов.  

 

11.  88.212.

2я73-1 

Ш 37 

 

Шевців М. В.  
Зоопсихологія з основами етології : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 241 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Підручник є систематизованим виданням нових відомостей 

із зоопсихології та етології, у якому викладені проблеми елементарного 

мислення та розумової діяльності тварин, як найбільш складної форми 

поведінки, індивідуального научіння та міжвидових, внутрішньовидових і 

внутрішньогуртових взаємин серед тварин. 
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1.  76.024.

71 

І-25 

 

Івшина Л.  
Мої університети / Л. Івшина. – К. : Українська прес-група, 

2006. – 204 с. : фото. – (Бібліотека газети "День"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга "Лариса Івшина. Мої університети" – збірник 

публікацій, що вийшли  друком у газеті "День" (1999–2006 рр.), про 

поїздки і дискусії головного редактора "Дня" в студентських аудиторіях 

університетів країни. Це цікавий моніторинг настроїв і думок, запитів 

молоді, що відобразився під час читацьких конференцій за матеріалами 

видань із серії "Бібліотека газети "День": "Україна Incognita', 'Дві Русі", 

"Війни і мир", "День і вічність Джеймса Мейса", "Апокрифи Клари 

Гудзик".  

 

2.  76.005.2 

Д 43 

 

Дзюба Т. А.  
Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої 

половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: модель національної 

ідентичності : монографія / Т. А. Дзюба ; МОН України, Ін-т 

журналістики Київського нац. ун-ту. – Чернігів : Лозовий В. 

М., 2012. – 366 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії аналізуються публіцистика другої половини 

XIX – першої третини XX ст. у контексті проблеми формування 

національного усвідомлення українців. На прикладі публіцистичної 

спадщини відомих постатей цього періоду з'ясовуються зміст, функції 

та складові національного ототожнення.  

 

3.  76я4кр 

З-36 

 

Засоби масової інформації як один із чинників формування 

громадянського суспільства : наук. дослідж., док. і матеріали / 

Нац. спілка краєзнавців України, Лисянська рай. орг. 

"Витоки", ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – К. : Синопсис, 2010. – 

142 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Збірник включає праці з проблем регіональної історії 

України та її висвітлення в засобах масової інформації. Основна 

частина публікацій присвячена минулому важливого історичного регіону 

держави – Черкащині. 
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1.  79.347.

9 

Р 85 

 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. 

дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 1 / АН 

України, Ін-т рукопису Центральної наук. б-ки ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т укр. археографії ; відп. ред.: Л. А. 

Дубровіна, Г. В. Боряк. – К., 1993. – 250 с. : табл. – (Проблеми 

едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; 

вип. 14). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник присвячено археографічному, джерелознавчому і 

книгознавчому дослідженню рукописних та книжкових фондів Центральної 

наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України, Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Одеської, Харківської державних 

обласних бібліотек та інших рукописних і книжкових сховищ України. 

Він охоплює головні напрями наукових досліджень, проблеми публікації 

текстів, забезпечення бібліотечних зібрань та книжкових колекцій, а 

також введення до наукового обігу нових джерел з історії України XVI – 

початку XX ст.  
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1.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митро- 

полит Іларіон ; Ін-т Дослідів Волині. – Репр. вид. – К. : 

Ярославів Вал, 2013. – 258 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник містить лексикон, котрий використовує в своїй 

поезії Т. Г. Шевченко, приклади вживання слів, а також розвідки: 

«Народність Шевченкової мови», «Релігійний стиль Шевченкової мови», 

«Стародавні вірування українського народу», «Елементи Шевченкової 

мови», «Вплив Куліша на Шевченкову мову», «Шевченко як творець 

української літературної мови», «Яскрава мальовничість Шевченкової 

мови», «Рясна синоніміка в Шевченковій мові», «Правопис Кобзаря». 

 

2.  83.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія української літератури : у 12-ти т. / НАН України, Ін-т 

л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; 

авт. передм. М. Жулинський. – К. : Наукова думка. – 2014 

Т. 1 : Давня література (X – перша половина XVI ст.) / наук. 

ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2014. – 840 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Нова дванадцятомна "Історія української літератури" 

подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного 

письменства Х–ХХІ ст., його родових, жанрових і художніх форм, 

унікальних пам'яток і письменницьких особистостей. Видання трактує 

історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий 

еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження 

національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук 

гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою 

цивілізацією. Перший том присвячений літературі раннього і зрілого 

Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (Х – 

перша половина ХІІІ ст.), та літературі пізнього Середньовіччя (друга 

половина ХІІІ – перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений 

ренесансними віяннями. 
 

3.  81 

А 43 

 

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики 

викладання іноземних мов : зб. ст. за матеріалами V Міжнар. 

студ. наук. конф. "Іноземна філологія – пошук молодих", 

Харків, 21 квітня 2006 р. Вип. 2 / МОН України, Харківський 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т іноз. мов ; відп. ред. Н. А. 
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Оніщенко. – Х. : Константа, 2006. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірки увійшли студентські статті, які досліджують 

поняття тексту та гіпертексту, проблеми семантики та прагматики 

мовних одиниць, аспекти міжкультурної комунікації, концепт та 

особливості мовної картини світу, комунікативні стратегії в дискурсі, 

поняття гендеру, перекладацькі труднощі, а також навчання іноземних 

мов у середніх та вищих навчальних закладах. 
 

4.  81.2Ук 

Б 61 

 

Білокінь О. В.  
Під знаком Шевченкового слова: лінгв. нариси за текстами 

книг вражень на Тарасовій горі / О. В. Білокінь ; М-во культури 

України, Шевченківський нац. заповідник. – Черкаси : 

Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. – 132 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга є спробою висвітлити особливості мовної 

репрезентації шляхів до осягнення ціннісних орієнтирів у записах 

відвідувачів Шевченкової могили, що постала в свідомості багатьох 

поколінь як національна святиня українського народу. 

 

5.  83.3 

(4Укр)4 

Б 61 

 

Білоус П. В.  
Тяжіння святої землі. Українська паломницька проза : 

монографія / П. В. Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 208 с. – 

(Монограф). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Паломницький жанр активно розвивався у давньому 

вітчизняному письменстві впродовж семи (ХІІ–ХVІІІ) століть. 

Типологічно він об'єднав самобутні описи подорожей до Єрусалима 

(Святої Землі), його місцевостей і святинь, цінні для християнської душі 

і цікаві для кожної допитлової людини. Різноманітні аспекти цієї 

проблеми – історична зумовленість паломництва, найвидатніші 

паломники та їх твори, зміст і стильові особливості ходінь – 

досліджено в пропонованій монографії. 

 

6.  80д 

(4Укр)

кр 

В 48 

 

Він по-іншому жити не міг : книга-спогад про науковця й 

поета Валерія Шпака / Черкаський держ. технол. ун-т, Наук.  

б-ка ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, В. 

П. Ушанов. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 216 с. : ілюстр. 

 Екземпляри: всього: 3 – ЧЗ №2(1), А2(2) 

Анотація: Книгу присвячено життєвому й творчому шляху відомого 

освітянина, вченого та поета В. К. Шпака, який залишив глибокий слід у 

духовній історії сучасної України. 

 

7.  80кр 

В 54 

 

Вітчизняна філологія: теоретичні та методологічні аспекти 

вивчення : [зб. наук. пр.]. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; редкол.: А. В. Градовський (голов. ред.), Л. В. 

Швидка, Л. В. Корновенко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. 
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А., 2014. – 168 с. 

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

Анотація: У збірнику, присвяченому 200-літньому ювілею Т. Г. Шевченка, 

надруковано статті і розвідки. які репрезентують систему поглядів на 

творчу спадщину поета крізь призму лінгвістичної та літературознавчої 

парадигми XXI століття. Вміщено наукові публікації з проблем 

літературознавства, мовознавства та методики. 

 

8.  84 

(4Швец)-

4 

В 28 

 

Вельсапар, Ак.  

Смарагдовий берег : оповідання / А. Вельсапар ; укр. пер. С. 

Дзюба. – Чернівці : Букрек, 2014. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Вперше в Україні книга оповідань відомого письменника зі 

Швеції Ак Вельсапара, твори якого перекладені багатьма мовами світу. 

Мова у нього – жива, колоритна, густа, наче гречаний мед. До того ж, 

він – гідний продовжувач традицій Миколи Гоголя.  

 

9.  83.3 

(4Укр)

6-8 

В 48 

 

Винниченківський меридіан / авт. проекту: С. О. Колісник, 

Т. С. Яровенко. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2014. – 96 с. : 

фото. кол. – (Стилет і стилос трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Підсумковий проспект "Винниченківський меридіан" 

містить коментарі літературознавців, відгуки освітян, журналістів, 

творчої інтелігенції щодо значимості опублікованих книг першого циклу 

"Стилета й стилоса трьох степовиків" для культурно-мистецького 

простору Кіровоградщини. 

 

10.  83.3 

(4Укр)

6-8 

В 48 

 

Володимир Винниченко: viribus unitis – XXI. Ч. 1. Життя і 

творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди 

та М. Ковалик / авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. – 

Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с. : ілюстр. – (Стилет 

і стилос трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Представлене видання "Володимир Винниченко: viribus unіtis – 

ХХІ" у досить оригінальному форматі "дві монографії в одній книзі" 

об'єднує винниченкознавчі дослідження С. Михиди "Володимир 

Виниченко: лабіринтами задзеркалля" та М. Ковалик "Володимир 

Виниченко: cherrchez la femmе...". Його вагомим набутком є віднайдена 

п'єса В. Винниченка "Ріжними шляхами". Зафіксувати все, що зроблене, 

донести до широкого загалу пошуки й знахідки краян об'єднаними 

зусиллями – ось мета чергового супутнього тому видавничого проекту 

"Стилет і стилос трьох степовиків". 

 

11.  83.3 

(4Укр)

5-8 

В 48 

Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена : 

(дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами дослідж. 

В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка ... та ін.) / упоряд. Т. С. 

Яровенко ; авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. – 
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 Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 424 с. – (Стилет і стилос 

трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Дане видання є поєднанням  І та VIII розділів книги С. 

Колісника і Т. Яровенко "Володимир Винниченко: "БО Я – УКРАЇНЕЦЬ", 

(Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень 

Володимира Панченка), в якій порушено широкий спектр питань 

різножанрової та різнопланової творчості історичного й культурного 

діяча України. Перша супутня книга основного тому має прагматичний 

аспект, оскільки містить методичні рекомендації та розробки уроків за 

творами В. Винниченка провідних кіровоградських педагогів. 

 

12.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

В 48 

 

Володимир Винниченко: жінки у творчості й житті : 

(дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами дослідж. 

В. Панченка, С. Михиди, Л. Мороз та ін.) / упоряд. Т. С. 

Яровенко ; авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. – 2-е 

вид., переробл. і допов. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 

360 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Фактаж книги потребує неупередженого сприйняття та 

спрямування його до проблем сьогодення. Третя супутня книга основного 

тому цікава ще й тим, що окрім досліджень кіровоградських науковців, 

містить не публіковану з 20-х рр. минулого століття драму В. 

Винниченка "Щаблі життя" та уривки з повісті Н. Миронець "Таємниці 

кохання". 
 

13.  83.3 

(4Укр)

6-8 

В 48 

 

Володимир Винниченко: утвердження українськості : 

(дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами дослідж. 

В. Панченка, Г. Клочека, С. Михиди та ін.) / упоряд. Т. С. 

Яровенко ; авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. – 

Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с. – (Стилет і стилос 

трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація:  Публікуючи у повному  обсязі віднайдену С. Михидою п'єсу 

"Мохноноге" і драму "Між двох сил" з принагідними коментарями 

кіровоградських літературознавців, упорядник свідомо звертається до 

сучасного неупередженого читача з пропозицією об'єктивної проекції 

змісту творів на сьогодення. Підсумкові рефлексії розділів також 

спрямвують реципієнтів до актуалізації наданих матеріалів. 
 

14.  84 

(4Укр)

6-4 

Г 37 

 

Герасименко І. І.  
Шлях / І. І. Герасименко. – К. : Гамазин, 2013. – 212 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Герой роману Івана Герасименка "Шлях" ламає стереотипи, 

він страждає, обираючи свій особистий шлях, і перемагає, роблячи 

правильний вибір! Він рятує цивілізацію від загибелі, здавалося б, ціною 

загибелі власної, втім ні! Він просто переходить на інший щабель 

існування, який дає йому можливість ще краще зрозуміти себе, 
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розвинути свої можливості та обрати правильний шлях далі, уперед. 

15.  83.3 

(4Рос)5-

8...4 

Г 58 

 

Гоголезнавчі студії : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 (21) / Ніжинський 

держ. ун-т ім. М. Гоголя, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України ; редкол.: П. В. Михед (відп. ред.) [та ін.] ; наук. ред. 

Т. Михед. – Ніжин : Лук'яненко В. В. : Орхідея, 2014. – 306 с. – 

(Гоголезнавчі студії). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті, в яких висвітлені різні 

проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна 

бібліографії. 

 

16.  63.3 

(4Укр)

622 

Г 61 

 

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду 

згідно з міжнародним правом : монографія / наук. ред.: В. 

Василенко, М. Антонович. – К. : Києво-Могилянська академія, 

2013. – 359 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розглядаються складні правові аспекти 

Голодомору 1932–1933 років в Україні, а саме: методологія його правової 

оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової 

кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та 

потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932–1933 

рр.  

 

17.  83.3(0)

р30я73-

1кр 

Г 75 

 

Градовський А. В.  
Процедура аналізу художнього тексту як об'єкт управління : 

навч.-метод. посіб. / А. В. Градовський, М. В. Галушко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 260 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У посібнику визначаються управлінські стратегії процедури 

аналізу художнього тексту у системі професійної подготовки 

майбутніх учителів словесників. Навчально-методичний посібник 

укладений із урахуванням вимог навчальних програм курсу "Історія 

зарубіжної літератури та шкільної програми "Світова література".  

 

18.  81.2Ан-

923.2 

Д 79 

 

Дубравська Д. М.  
Англійська мова. Сучасна грамматика : навч. посіб. Ч. 1. In 

pursuit of perfection / Д. М. Дубравська, О. М. Ванівська. – Л. : 

Новий Світ, 2012. – 370 с. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Структура навчального посібника дасть змогу студентам 

ознайомитись із теоретичними поясненнями відповідної теми, 

проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та 

намагатися запам'ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і 

завдань. 

 

19.  84 

(4Укр)

Капр А.  
Небо голубое / А. Капр. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2010. – 
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6-5кр 

К 20 

114 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

 

20.  84 

(4Укр)

6-5 

К 20 

 

Капр А.  
Осінь чарувала... : [поезія] / А. Капр. – Черкаси : Копилець А. 

М., 2013. – 105 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

 

21.  84 

(4Укр)

6-5 

К 20 

 

Капр А.  
Посміхнись... : вибране / А. Капр. – Черкаси : Копилець А. М., 

2013. – 70 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

 

22.  84 

(4Укр)

6-5 

К 20 

 

Капр А.  
Я птаха / А. Капр. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У ліриці А. КАПР розсипано перли життєвої мудрості, 

зібрано величезний багаж особистого досвіду письменниці. 

 

23.  84.2 

(4Укр)-4 

К 32 

 

Квітко моя чарівна : легенди / упоряд. А. Зеленська ; худ. Я. 

Кернер-Вернер. – К. : АВІАЗ, 2013. – 64 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На читача чекає захоплююча пізнавальна подорож в квіткове 

царство, а чудові ілюстрації подарують естетичну насолоду. 

 

24.  84 

(4Укр)

6-5 

К 53 

 

Книга про батька. Українські поети XIX–XX століть : 

антологія / упорядкув. та передм. В. Л. Чуйка. – К. : Криниця, 

2013. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: "Антологія української поезії "Книга про Батька" видається 

в Україні вперше. Це видання унікальне в історії української і світової 

літератури. Відродження та утвердження споконвічних духовних та 

моральних цінностей українського народу, навчання і виховання молодого 

покоління в дусі глибокої шаноби до батька, до своєї родини, а відтак і 

високих почуттів патріотизму і гуманізму – саме такий зміст і мету 

має ця книга.  

 

25.  81.2Нім-

923 

К 57 

 

Когут Л. Ф.  
Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси 

Європи = Deutsch. Offentlicher Dienst. Integrationsprozesse 

Europas : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. – К. : СІК ГРУП Україна, 

2013. – 155 с. 

Кількість примірників: 8 – ЧЗ №2(2), ЦА(6) 

Анотація: Текстовий матеріал використаний із актуальних 

матеріалів доповідей на симпозіумах, конференціях, засобів масової 

інформації, навчальних посібників та німецькомовних видань та 
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адаптований автором. Завдання до текстів, розроблені автором, мають 

на меті підвищити фаховий мовний рівень покращити навички дискусії, 

аналізу, порівняння та обгрунтування своєї позиції щодо категорій і 

явищ в певному суспільстві та системі державної служби. 

 

26.  83.07я

73-1 

К 61 

 

Коломієць Л. В.  

Український художній переклад та перекладачі, 1920–30-х 

років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / 

Л. В. Коломієць ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 

Київський університет, 2013. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга складається з біобібліографічних матеріалів до 

курсу "Історія перекладу" і призначена для студентів спеціальності 

"Переклад" вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня 

"магістр".  Вона має  характер бібліографічного опису українських 

художніх перекладів з різних мов та висвітлює біографії перекладачів  

періоду 1920–30-х років. 
 

27.  83.3 

(4Укр)

5-8 

К 68 

 

Корпанюк М.  
Слово і дух України княжої та України козацької (Михайло 

Максимович дослідник давньоукраїнської літератури) : моно- 

графія / М. Корпанюк ; наук. ред. О. В. Мишанич. – Черкаси : 

Брама, 2004. – 280 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена системному аналізові внеску 

видатного вітчизняного вченого М. О. Максимовича (1804–1873) у 

дослідження українського письменства X–XVIII століть, передовсім 

визначної пам'ятки – "Слова про Ігорів похід".  

 

28.  81.2Ан-

923.7кр 

К 80 

 

Кресан О. Я.  
Практикум з інтерпретації тексту = A book of practice in text 

interpretation : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 

підгот. 10.02.04 Германські мови / О. Я. Кресан. – Черкаси : 

Велівченко В. О., 2014. – 86 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику представлені основні положення 

теоретичної бази курсу інтерпретації тексту та запропонований 

комплекс полеміко-дискурсійних завдань, розроблених у відповідності до 

тем семінарських занять. 
 

29.  81.2Ісп-

923-3 

К 82 

 

Криворчук І. О.  
Мозаїка: іспанська мова у творах майстрів оповідання : навч. 

посіб. для домашнього читання / І. О. Криворчук. – Вінниця : 

Нова книга, 2012. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник – це антологія коротких оповідань 

іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого 
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століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали 

місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою 

індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на 

розуміння глибинного змісту твору, а також на розвиток культури 

іспанського мовлення. 

 

30.  82.3 

(4Укр)-

43 

К 89 

 

Кузьменко О. М.  

Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольк-

лорність : [монографія] / О. М. Кузьменко ; відп. ред. С. 

Павлюк ; наук. ред. Р. Кирчів ; НАН України, Ін-т 

народознавства. – Л. : Вид-во Ін-ту народознавства, 2009. – 296 

с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії простежуються передумови виникнення, 

історія побутування та поширення у загальнонародному культурному 

контексті стрілецьких пісень літературного та фольклорного 

походження, які на початку ХХ ст. стали фундаментом розвитку 

національно-патріотичної свідомості українського суспільства. 

З'ясовуються їх внутрішні взаємозв'язки на рівні трьох складових: 

фольклоризму, фольклоризації і фольклорності. У перше докладно 

розкривається лабораторія фольклоризації стрілецьких пісень з 

урахуванням феномену їх усного побутування.  
 

31.  84 

(4Укр)

6-4 

К 93 

 

Курков  А. Ю.  
Бікфордів світ / А. Ю. Курков  ; пер. з рос. В. С. Бойко. – Х. : 

Фоліо, 2013. – 381 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: "Бікфордів світ" – це дуже серйозна та дуже сумна казка, 

сюжет якої складно переказати. Головні її теми – пам'ять і страх. 

Пам'ять про дитинство, розчарування у реальному світі, побоювання 

будь-яких змін, відсутність бажань, комплекс провини і безсилля перед 

життям. Роман жорсткий, абсурдний, проте цілком логічний. Ми всі 

прив'язані до бікфордового шнура в цьому вибуховому світі й тягнемо 

його за собою все життя. 
 

32.  83кр 

Л 64 

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. 

наук. пр. Вип. 15–17 / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Осередок наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; 

редкол.: В. Т. Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, А. Баранов 

[та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 456 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Черговий випуск наукового щорічника присвячено з'ясуванню 

широкого кола літературознавчих проблем у сферах теорії, історії 

письменства, компаративістики, фольклористики, методики викладання 

літератури. 
 

33.  84 

(4Укр)

Левченко С.  
УСЕ: поезії, новели, повість / С. Левченко. – Черкаси : 
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6кр 

Л 38 

 

Чабаненко Ю. А., 2014. – 83 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Як у брилі мармуру захована скульптура, так і в слові 

автора заховані біль і надія, горе і віра, жах і любов. Між поезією і 

прозою кордони максимально ліквідовані автором, який у своїй 

творчості поєднує авангард із реалізмом. І ще: автор продовжує 

підбирати слова, а це значить продовжує жити, любити і пам'ятати. 

 

34.  83.3 

(4Укр)

5-8...0 

Л 63 

Листування Тараса Шевченка / за ред. С. Єфремова ; 

передм. В. І. Пахаренка. – Репр. вид. – Черкаси : Брама-

Україна, 2013. – 1056 с. 

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

Анотація: Пропонована книга є першим від 1929 р. перевиданням 

листування Т. Шевченка, яке було свого часу опрацьоване С. Єфремовим 

і його колегами. Воно охоплює 225 листів самого Шевченка та ще понад 

200 адресованих поетові. Цінними для зацікавлених читачів мужуть 

бути розлогі наукові коментарі й детальні покажчики. 

 

35.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

М 47 

 

Меленчук О. В.  
Тарас на букових п'єдесталах. З історії пам'ятників Т. Г. 

Шевченкові на Чернівеччині / О. В. Меленчук. – Чернівці : 

Букрек, 2014. – 36 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У мистецтвознавчому дослідженні “Тарас на букових п’єдес- 

талах” зібрано великий пласт шевченкіани – в камені, граніті, бетоні, 

металі, бронзі, гіпсі, тобто створеної засобами монументального 

мистецтва. 
 

36.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

М 48 

 

Мельниченко В. М.  

Шевченкіана Черкащини: вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка 

на Черкащині / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 

2013. – 208 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 12 – ЧЗ №2(3), А2(7), (2) 

Анотація: В книзі на основі залучення широкого комплексу джерел 

(архівних документів, наукової літератури, матеріалів періодичної преси 

і творів мистецтва) висвітлюється історія творення всенародної 

шевченкіани на батьківщині великого Кобзаря, розкривається 

самобутність шевченківських традицій в містах і селах краю. Видання 

складається із самостійних тематичних частин, в яких 

характеризуються форми і художньо-мистецькі засоби вшануцвання та 

увічнення пам'яті Т. Г. Шевченка на Черкащині.  

 

37.  83.3 

(4Укр)-

022 

М 69 

 

Михида С. П.  

Модерн d'Ukraine: особистість-мегатекст-поетика / С. П. 

Михида ; авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. – 

Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 336 с. : ілюстр. – (Стилет 

і стилос трьох степовиків). 
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Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Методичні блоки, літературно-критичні статті й художні 

ілюстрації, введенні до книги, супроводжують процес осмислення україн- 

ського модернізму на рівні особистості окремого митця та його 

мегатексту. 
 

38.  80 

Н 72 

 

Нова філологія : зб. наук. ст. № 1 (21) / МОН України, 

Запорізький нац. ун-т ; редкол.: В. М. Манакін (голов. ред.) [та 

ін.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2005. – 267 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

№ 27. – 2007. – 334 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику містяться статті, присвячені актуальним 

проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвісти- 

ки, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавст- 

ва тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій 

новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки 

початку XXI століття.   

 

39.  84 

(4Укр)

6-4 

О-34 

 

Овсієнко В. В.  
Світло людей : мемуари та публіцистика : у 2 кн. Кн. 1 / В. В. 

Овсієнко. – 2-е вид., допов. – Х. : Права людини, 2007. – 352 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Книжка спогадів про видатних особистостей – Василя 

Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого, Валерія Марченка, Оксану Мешко – 

цінна своєю суворою достовірністю та інформаційною насиченістю, 

моральним максималізмом та офірним ідеалізмом, який дають "лагерні 

університети". 

 

40.  84 

(4Укр)

6-5 

О-79 

 

Осьмачка Т. С.  
Поезії. Поеми / Т. С. Осьмачка ; уклад. В. Коваленко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 372 с. 

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

Анотація: Весь творчий доробок чи не найтрагічнішого українського 

митця епохи "розстріляного відродження" Тодося Осьмачки (1895–1962) – 

протест проти терористичного тиску чужого тоталітарного режиму 

в Україні, любов до людини землі і біль за поневіряння в її рідному краї. 

Його поезія, заживлена зі щирцевих основ національної поетичної 

традиції, вражає цілковитою оригінальною незалежністю, що дозволяє, 

за словами В. Барки, впізнати серед інших "вкрай "осьмачківський" 

спосіб поезії". 

 

41.  81.2Ук 

кр 

Ж 74 

 

Павло Гнатович Житецький і сучасна українська лінгвістика : 

170-річчю з дня народж. видатного вченого присвяч. : зб. 

матер. Всеукр. наук. конф., 15–16 лютого 2007 р., м. Черкаси / 

МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; редкол.: Г. І. 



36 
 

Мартинова (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2007. – 193 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику наукових праць розглянуто основні напрями 

діяльності видатного вченого, актуальні проблеми історії й 

діалектології української мови, її граматики, лексикології, семасіології, 

лінгвостилістики.  
 

42.  82.3 

(4Укр)-3 

П 19 

 

Пастух Н.  
Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля : [моногра-

фія] / Н. Пастух ; НАН України, Ін-т народознавства. – Л. : Вид-

во Ін-ту народознавства НАН України, 2013. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розглянуто тваринний код – один із найбільш 

затребуваних в українському фольклорі сегментів символічної системи. 

Для зоосимволу характерна висока частотність фігурування у 

текстах, повнота семантико-фунціональної парадигми, особлива між- 

жанрова "лабільність", складна "діаграма" переосмислень тощо.  

 

43.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

П 21 

 

Пахаренко В. І.  
Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії 

інтерпретації геніяльности поета : [монографія] / В. І. 

Пахаренко ; відп. ред. В. Т. Поліщук. – Черкаси : Брама-

Україна, 2013. – 840 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2(3), А2(7) 

Анотація: Автор констатує діалектичне співіснування двох домінант 

становлення людського духу – об'єктивно-раціоналістичної та суб'єктивно-

екзистенційної, а геніяльність розглядає як синтезу цих настанов, 

максимальне осягнення всеєдности буття, керовної любов'ю. Геніяльність 

Шевченка зумовлена музичним типом його поезії, ідеєю згармонізування 

світу, творенням метаромантичного ідіостилю і виявляється насампе- 

ред у панетичному принципі світосприймання. 

 

44.  83.3 

(4Укр)-

021 

П 21 

 

Пахльовська О. Є.-Я.  

Українсько-італійські літературні зв'язки XV–XX ст. : 

[монографія] / О. Є.-Я. Пахльовська ; відп. ред. І. О. Дзеверін ; 

Академія наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 

Наукова думка, 1990. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія є першим у радянському та зарубіжному 

літературознавстві комплексним дослідженням історії українсько-іта- 

лійських літературних зв'язків як цілісної, історично сформованої 

системи, неперервного динамічного процесу, розгорнутого в часі.  

 

45.  94.3 

Р 85 

 

Рукопис : укр. альманах спогадів, щоденників, листів, 

документів, світлин : у 2-х т. Т. 2 / за заг. ред. І. Дзюби ; ред. 

рада: Л. Андрієвський, Б. Войцехівський, І. Дзюба [та ін.]. – К. : 
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Криниця, 2011. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). 

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

Анотація: На сторінках другого тому "Рукопису..." читачі 

продовжують знайомитися із тими новими документами, які ще ніколи 

не публікувалися, або із маловідомими і малодоступними матеріалами, 

особливо значимими для української культури. Додаються нові риси до 

"Реставрованого часу" в документальних підбірках "Листи шістдесятникі

в" та "Братні листи" І. М. Дзюби; у розділі "Драма ідей і доль" 

висвітлено проблеми творчості і драматичний життєвий шлях І. 

Франка. Стануть надбанням суспільної думки маловідомі архівні 

рукописні підбірки Є, Маланюка, дослідження поезії Т. Г. Шевченка, 

неопубліковані листи Михайла Драгоманова тощо. Народилися нові 

розділи "Сковородинівська криниця" та "Ой зацвіла калина над 

"Криницею"...". Відновлюються забуті імена, затемнені епізоди 

вітчизняної історії.  

 

46.  83.3 

(4Укр)

5-8...3 

С 37 

 

Симоненко Р. Г.  
Тарас Шевченко та його доба : у 3 т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. 

А. Берестенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 496 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У тритомнику "Тарас Шевченко та його доба" 

висвітлюється життя й діяльність видатного сина України, великого 

Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, 

автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які 

близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на 

об'єктивному відборі фактів, грунтовному й неупередженому їх 

викладанні.  

 

47.  81.2Ан-

923 

С 45 

 

Скребкова-Пабат М. А.  
Ділова англійська мова = Вusiness english : навч. посіб. / М. А. 

Скребкова-Пабат. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 392 с. – 

(Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний курс складається з теоретичного курсу – 

лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-

дослідної роботи.  

 

48.  84 

(4Укр)

6-4кр 

С 53 

 

Сніжко М. С.  
Крики віче / М. С. Сніжко. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. 

Г., 2014. – 136 с. 

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

Анотація: Автор цієї книги вважає, що кожен твір будь-якого 

письменника – це крики людських душ. Один крик – то, може, голос 

волаючого у пустелі. А сотні, тисячі, мільйони криків – то вираз душі, 

серця і розуму народу, його філософії і менталітету. Вони можуть бути 

виражені по-різному, бо люди різні. 

 

49.  84 Стеценко С.  
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(4Укр)

6-4кр 

С 79 

 

Війни художників : роман / С. Стеценко. – Черкаси : Брама-

Україна, 2014. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У романі з шокуючою відвертістю відтворена картина 

політичних і любовних інтриг істеблішменту Радянського Союзу та 

нацистської Німеччини. Головний герой роману – художник Микола 

Глущенко улітку 1940 року вирушає із соціалістичної Москви до 

націонал-соціалістичного Берліну, звідки, за планами НКВС, він не 

повинен повернутися живим. Тим більше, що його дружина впала в око 

Народному комісару Лаврентію Берії... 

 

50.  83.3 

(4Укр)

5-8...2 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко у приватному житті : зб. наук. ст. / АН 

України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Ін-т 

літератури ім. Т. Шевченка, 2014. – 280 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автори статей прагнули з’ясувати індивідуальні риси 

психіки Шевченка, ті важливі людські якості, що виявляються у 

ставленні до дітей та жінок (чи любив поет дітей, якого типу жінки 

його приваблювали, чи був щасливий у коханні). Увагу читача мають 

привернути статті про зовнішність та стан здоров’я Шевченка в різні 

періоди його життя й – особливо – перші в шевченкознавстві спеціальні 

розвідки про побутові уподобання поета, зокрема про таке: в яких 

помешканнях йому доводилося жити, який одяг він носив, яка їжа йому 

смакувала, як ставився до матеріальних цінностей і грошей тощо.  

 

51.  81.034 

Т 35 

 

Термінологічний вісник : зб. наук. пр. Вип. 2 (1) / НАН 

України, Ін-т української мови ; голов. ред. П. Ю. Гриценко ; 

відп. ред. В. Л. Іващенко. – К. : Вид-во Ін-ту української мови 

НАН України, 2013. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Вип. 2 (2). – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У випусках збірника вміщено статті термінологів України, 

Росії, Білорусі за такими підрозділами термінознавства: теоретичне 

термінознавство, галузеве, прикладне. Не залишилися поза увагою і 

проблеми культури фахової мови. Статті спрямовані на вироблення 

настанов і рекомендацій щодо уніфікації термінів у словниках та 

фаховому спілкуванні. 

 

52.  95.43 

Т 35 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені В. Гнатюка.  

Наукові записки. Серія Літературознавство. Вип. 40 / 

Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка ; редкол.: М. 

П. Ткачук (відп. ред.) [та ін.]. – Т. : Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2014. – 434 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукові записки представляють рецепцію творчості 

Тараса Шевченка в контексті світового письменства, що її пропонують 
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дослідники України та Польщі. Велика увага приділяється перекладам 

творів поета європейськими мовами, місцю митця в колі англійських, 

польських та французьких письменників. Багатогранно висвітлюється 

дискурсивна практика Т. Шевченка, відкриваються нові семантичні 

ключі художнього світу поета.  

 

53.  84 

(4Укр)

6-4 

Т 98 

 

Тютюнник Г. М.  
Вир : роман / Г. М. Тютюнник ; передм. Т. М. Панасенко. – Х. : 

Будинок друку, 2013. – 544 с. 

Кількість примірників: 3 – АХ(3) 

Анотація: Герої роману мешканці села Троянівка – це і непокірний та 

розбишакуватий Тимко, і чиста в своєму коханні Орися, і красуння Юля, 

і хазяйновитий дід Йонька – мають своє уявлення про добро і зло... Коли 

починається Вітчизняна війна, кожен з них поводиться по-своєму, бо 

кожен має свою правду – хтось безперечно стає на бік радянської влади, хтось 

починає співпрацювати з німцями, а хтось не може зрозуміти, що робити далі... 

 

54.  82.3 

Ф 75 

 

Фольклористика: VII Міжнародний конгрес україністів : зб. 

матеріалів / НАН України, Міжнародна асоц. україністів, Ін-т 

мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського [та ін.] ; голов. ред. Г. Скрипник. – К. : [б. в.], 2012. – 

260 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник статей містить доповіді, виголошені на VII 

Міжнародному конгресі україністів, які висвітлюють здобутки видатних 

вітчизняних фольклористів і фольклористичних шкіл, розкриваються 

актуальні проблеми сучасної української та зарубіжної фольклористики, 

окреслюють новітні тенденції функціонування й розвитку фольклорної 

традиції. 
 

55.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ч-17 

 

Чамата Н.  
Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації / Н. Чамата ; 

НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. :  Києво-

Могилянська академія, 2014. – 294 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Зібрані у книзі розвідки – результат комплексного дослідження 

низки ліричних творів Шевченка. Особливу увагу приділено питанням 

художньої організації поетичного тексту, передусім, на вищих 

структурних рівнях – проблемі, недостатньо розробленій у теорії 

літератури.  
 

56.  84 

(4Укр)

6-5 

Ч-47 

 

Черінь Г.  
Листи до Лицаря. 1946–1949 / Г. Черінь. – К. : Києво-Моги- 

лянська академія, 2012. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Мабуть, жоден жанр не може так точно й безпосередньо 

відбити історичні події, їх сприйняття сучасниками, саму атмосферу 

часу, як жанр епістолярний. Ці листи – зріз життя української еміграції 
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третьої хвилі одразу по війні. Невлаштованість таборового побуту, 

непевність майбутнього, особисті негаразди, туга за батьківщиною – й 

водночас колосальна життєва енергія, важке щастя материнства, 

творчості, готовність усе винести, здолати, всього навчитися, аби 

знайти своє місце у цьому новому, розбурханому війною світі.  
 

57.  84 

(4Рос)6-5 

Ч-72 

 

Чичибабин Б. А.  
Собрание стихотворений / Б. А. Чичибабин ; сост. Л. С. 

Карась-Чичибабина ; вступ. ст. С. Н. Бунина. – Х. : 

Бибколлектор, 2013. – 894 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Борис Чичибабин разделил всю боль, тревоги и надежды 

своего народа и выстоял. В своей жизни и поэзии он исповедовал 

принцип, сформулированный Бетховеном : "Единственный героизм – 

видеть мир таким, как он есть,  и все-таки любить его". Так он жил, так 

он писал.  
 

56.  84 

(4Укр)

6-4 

Ч-90 

 

Чумак І. В.  
На відстані пам'яті / І. В. Чумак. – К. : Преса України, 2013. – 

304 с. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: До нової книжки "На відстані пам'яті" увійшли твори 

письменника, в яких порушуються актуальні проблеми морального та 

духовного вибору сучасної людини. 
 

57.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

Ш 25 

 

Шарапа О. М.  
З "Кобзарем" у серці = With a "Kobzar" in the heart / О. М. 

Шарапа, В. М. Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 

208 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Напередодні 200-літнього ювілею найвидатнішого українця – 

Тараса Шевченка – автори, крізь призму музейної експозиції унікального 

і єдиного в світі музею однієї книги – "Кобзаря", намагались висвітлити 

історію видання творів великого поета. Цікавим шляхом, іноді долаючи 

різноманітні перепони, до читача дійшли деякі збірки поезій Т. Г. 

Шевченка.  
 

58.  84 

(4Укр)

1-5 

Ш 37 

 

Шевченко  Т. Г.  
Три літа / Т. Г. Шевченко  ; упоряд. С. Гальченко ; вступ. ст. 

М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 376 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Національна реліквія, унікальна пам'ятка української 

літератури – рукопис-збірка поетичних творів Тараса Шевченка "Три 

літа" (1843–1845) – відома своїм надцінним змістом і трагічною 

історією: саме за вміщенні тут революційні твори геніальний поет і 

художник відбув десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами 

під час арешту Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під 

сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі 
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рівно шість десятиліть. 

59.  84 

(4Укр)1 

Ш 37 

 

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. 

Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка [та 

ін.]. – К. : Наукова думка. – 2013 

Т. 8 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка, 1843–1847 / 

ред. т.: Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик ; упорядкув.: М. А. 

Корнійчук, Д. В. Степовика. – 2013. – 584 с. : репрод. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(1), А2(3) 

Анотація: У восьмому томі вміщено мистецькі твори 1843–1847 рр., 

виконані Т. Шевченком у Петербурзі та в Україні до арешту 5 квітня 

1847 року. 

 

60.  81.2Ук-

22кр 

Ш 64 

 

Шитик Л. В.  
Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській 

літературній мові : монографія / Л. В. Шитик ; відп. ред. К. Г. 

Городенська ; МОН України, НАН України, Ін-т української 

мови. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 474 с. 

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

Анотація: Монографія є цілісним дослідженням синхронної перехідності 

синтаксичних одиниць в українській мові. Обгрунтовано концептуальні 

засади вивчення явищ синхронної перехідності; уточнено й уніфіковано 

поняттєво-термінологічний апарат для номінації перехідних лінгвоутво- 

рень; розроблено методику лінгвістичного аналізу синкретичних одиниць 

тощо. 

 

61.  81И 

Ю 14 

 

Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-

річчю Харківського національного університету: "Людина. 

Мова. Комунікація" : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / 

МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; голов. ред. В. О. Дмитренко. – Х. : 

Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 294 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-

методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної 

філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та 

лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у 

синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та 

граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики. 

 

62.  83.3 

(4Укр)

5-8...8 

Я 94 

 

Яцюк  В. М.  
Віч-на-віч із Шевченком. Іконографія 1838–1861 років / В. М. 

Яцюк. – К. : Балтія-Друк, 2004. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Пропонований читачеві альбом – своєрідне завершення 

тривалого й складного етапу роботи науковців і самого автора над 
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дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка. У цьому 

виданні опубліковано велику кількість Шевченкових автопортретів, 

репродукції картин інших художників, що малювали Великого Кобзаря, а 

також світлини, що зображують художника у останні роки його 

життя або зроблені з його автопортретів.  
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1.  71.0 

Ж 27 

 

Жангожа Р. (Джангужин).  

Туркестан – Туран: силуэты геостратегии (иллюзия реальности 

или... реальность иллюзии?) / Р. Жангожа (Джангужин) ; НАН 

Украины, Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко. – К. : Из-во 

Ин-та лит. им. Т. Г. Шевченко, 2014. – 260 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В содержание книги вошли статьи и эссе автора, 

опубликованные им за последние 10–15 лет. В целом, проблематика 

предложенных текстов определена названием книги. Однако включение 

эссе, посвященных украинской тематике, расширяет диапазон 

заявленного исследования.  

 

2.  85.03 

(4Укр)

6я6 

М 65 

 

Мистецький Олімп України = Artistic Olympus of Ukraine / 

упоряд. В. В. Болгов ; авт. дизайн І. В. Болгов. – К. : 

Український видавничий консоціум, 2009. – 424 с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: "Мистецький Олімп України" – це перша і вдала спроба  

представити Україні та світовій спільноті  відомих особистостей у 

царині культури та мистецтва, а також залишити нащадкам 

ілюстровану пам'ятку про таланти, якими щедро обдаровує світ 

українська земля. 

 

3.  85.143 

(4Укр)

6-8л6 

С 82 

 

Стороженко М. А.  
Мій Шевченко : [альбом] / М. А. Стороженко. – К. : Грамота, 

2011. – 212 с. 

Кількість примырників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Мистецький альбом народного художника України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, академіка Академії 

мистецтв України Миколи Стороженка містить художні твори, 

навіяні поезією Великого Кобзаря. Роботи М. Стороженка є новим 

словом у образотворчій Шевченкіані. Текстові коментарі відтворюють 

світобачення художника, пропущене крізь призму життя і творчості ге-

ніального поета.  
 

4.  85.03 

(4Укр) 

У 45 

 

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, 

рецензії : зб. наук. пр. Вип. 10 / НАН України, Ін-т 

мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. О. Шевчук. – 
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К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2010. – 258 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В статтях аналізуються образно-пластичні особливості 

українського модерну як національного стилю, специфіка професійних 

мистецьких шкіл України в контексті загальнонаціональної та 

європейської культури, сучасне українське мистецтво в аспекті впливу 

стилю модерн.  

Вип. 11. – 2011. – 386 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розкрито широке коло проблем збереження та 

розвитку декоративного мистецтва в реаліях сучасної України, 

розглянуто методологічні засади мистецтвознавчих досліджень 

художніх пам'яток минулого, аспекти української візантиністки тощо. 

Вип. 12. – 2012. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено наукові статті, присвячені 

методологічним і практичним проблемам мистецтвознавства за різними 

напрямами (музика, театр, кіно, образотворче й декоративне 

мистецтво, архітектура). Зокрема, висвітлюються деякі сучасні 

теоретичні підходи в дослідженні української екранної культури, 

актуалізуються питання музичного виконавства і композиторської 

творчості. 

 

5.  85.373 

Ч-48 

 

Черков Г. А.  
Екранний світ – діалог реальностей : монографія / Г. А. Черков ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : [б. в.], 2013. – 276 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книгу присвячено дослідженню критеріїв сприйняття 

глядачем мистецького екранного твору. Автором запропоновано підхід 

до проблеми сприйняття екранного світу сучасного ігрового кіно з 

позиції виявлення і мистецького аналізу критеріїв художньої правди, 

"правил гри"; діалог між автором, твором, реципієнтом розглядається 

як співвідношення різних типів і форм реальності. 
 

6.  71.122.6 

Ч-49 

 

Чернецький В.  
Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в 

контексті глобалізації : авторизований пер. з англ. / В. 

Чернецький ; пер.: К. Ботанова, О. Кирилова, Т. Кононенко [та 

ін.] ; Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Наук. т-во ім. 

Шевченка в Америці. – К. : Критика, 2013. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У порівняльній історико-теоретичній розвідці професор 

славістики і гендерних студій Маямського університету (Огайо, США) 

історик літератури та кіно, критик і перекладач Віталій Чернецький 

аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших 

мистецтв (архітектури, живопису, кіно, перформансу тощо) нові явища 

і тенденції в культурі України та Росії.  
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1.  91.9:86 

З-90 

 

Зруйновані храми і монастирі України : анот. покажч. обл. та 

район. рівня / Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: В. В. Кривошея 

(кер.) [та ін.]. – К. : Мистецтво, 2013. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: У виданні подано перелік храмів і монастирів України, 

зруйнованих упродовж ХХ століття внаслідок воєнних дій, 

антирелігійної політики та природних факторів. Анотований покажчик 

складено на основі архівних документів, відомостей обласних державних

 адміністрацій, опублікованих джерел та літератури, що відображають 

знищення та закриття церковних споруд на українських теренах. 
 

2.  91.9:83 

Н 17 

 

Наєнко Михайло Кузьмович доктор філологічних наук, 

професор : бібліогр. покажч. / Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Нац. спілка письменників України, Нац. спілка 

журналістів України. – К. : Освіта України, 2014. – 116 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Покажчик містить хронологічний і тематичний перелік 

наукових, науково-популярних, літературно-критичних і публіцистичних 

праць професора, доктора філологічних наук, члена Національної спілки 

письменників, Національної спілки журналістів України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча 

науки і техніки України Михайла Кузьмовича Наєнка. Вміщено також 

перелік художніх спроб автора. 

 

3.  91.9:83.3 

П 99 

 

П'ядик Ю. Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. : 

бібліографія : антологія / Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. 

П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України, Укр. держ. центр "Мала академія наук", Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – К. : 

К.І.С. – 2010 

Т. 1 : А - В. – 2010. – 733 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури 

про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX – середині 

XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, 

студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури. 

Перший том містить відомості про авторів, прізвища яких 

починаються з літер А–В. 
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4.  91.9:83 

У 45 

 

Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Наукове т-во ім. Шевченка ; 

уклад. Т. Шмігер ; наук. ред. Р. П. Зорівчак. – Л. : ЛНУ ім. І. 

Франка, 2013. – 628 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографія містить відомості про перекладознавчі 

публікації за 1901–2000 рр. в Україні. Розраховано на широке коло 

читачів – перекладознавців, перекладачів, культурологів, літературних 

критиків, вчителів-словесників, книгознавців. 
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1.  86.201 

К 49 

 

Климов В. В.  
Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. 

Релігієзнавчий аспект : [монографія] / В. В. Климов ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : [б. в.], 2013. – 

648 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У пропонованій книзі на основі дослідження широкого кола 

історико-філософських джерел з'ясовується дійсна роль скептицизму як 

типу філософського мислення, а також органічно пов'язаного з ним 

інакодумання в інтелектуальному розвитку в Європі, доводиться їх 

деструктивно-конструктивна функція, що сприяла прогрессу філософської 

думки, нарощуванню наукових знань. 

 

2.  86.372

я20 

К 89 

 

Кукушкин Л. С.  

Украинская Православная энциклопедия : в 3 ч. / Л. С. 

Кукушкин. – Х. : Фолио, 2013. – 896 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Религия, несомненно, представляет собой одну из 

важнейших областей духовной жизни человечества, поэтому 

неудивительно, что современный подлинно культурный человек 

испытывает стремление если не приобщиться к религии, то хотя бы 

познакомиться с ее историей. Содействовать этому и призвана наша 

книга, рассказывающая об истории и вероучении одной из самых древних 

религиозных конфессий – Православия. 

 

3.  87.3(5) 

М 65 

 

Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / Ю. Ю. 

Завгородній, С. В. Капранов, К. В. Малахова [та ін.] ; відп. ред. 

О. А. Ярош ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – 

К. : Наукова думка, 2013. –248 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі представлено філософські дослідження з проблем: 

виникнення індійської філософії, місця філософії у традиційні китайській 

думці, буддійської філософії, місця філософії в єврейській рабіністичній 

літературі XVIII ст., трансформації філософської проблематики в 

інтелектуальній традиції ісламу, а також аналізуються особливості 

перекладу й інтерпретації в Україні в 1880–1960-х рр. гімну Рігведи Х. 

129 та традиція осмислення упанішад в Україні в 1840–1910-х рр., 

висвітлюються деякі філософські погляди Мухаммада Парса. 
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4.  87.3 

(4Укр)

46 

П 80 

 

Прокопович Ф. Філософські твори : в 3 т. : пер. з латин. / Ф. 

Прокопович ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова) [та ін.], упоряд.: 

М. Д. Рогович,  В. М. Нічик ; Академія наук УРСР, Ін-т 

філософії. – К. : Наукова думка. – 1979 

Т. 1 : Про риторичне мистецтво... ; Різні сентенції. – 1979. – 

512 с. 

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

Анотація: Тритомник творів Феофана Прокоповича – визначного 

вітчизняного мислителя кінця XVII – поч. XVIII ст. – є вперше здійсненим 

перекладом з латинської мови його філософської спадщини. До зібрання 

увійшли курси лекцій, які були прочитані мислителем у Києво-Могилянській 

академії протягом 1705–1709 рр., та інші твори. У першому томі 

надруковано «Риторику» Ф. Прокоповича та його виписки різних 

висловлювань видатних античних авторів. У цих працях відображені 

прогресивні, суспільно-політичні, естетичні та літературознавчі 

погляди мислителя, його непересічна обізнаність з античною та середньові

чною літературою, а також з ідеями відродження й реформації.  

 

5.  87.600 

Ц 65 

 

Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій / А. 

Єрмоленко, Ю. Бауман, О. Лазоренко [та ін.] ; НАН України, 

Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Наукова думка, 2013. – 

466 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджено засадничу роль цінностей та 

норм, зокрема етичних, в обґрунтуванні соціальних наук. Дослідження 

здійснено через реконструкцію сучасних соціально-філософських 

парадигм (теорії дискурсу, феноменологічної соціальної теорії, 

системно-функціонального аналізу, теорії комунікативної дії тощо) та 

розробку філософсько-методологічних засад для обґрунтування окремих 

соціальних теорій (соціальної етики, теорії науки і техніки як соціальних 

інституцій, економічної теорії, теорії держави і права, теорії 

глобалізації тощо).  
 

 

 

 




