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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», «Юридичні 

науки», «Наукознавство», «Фізична культура та спорт», «Журналістика», 

«Психолого-педагогічні науки», «Архівна та бібліотечна справа», 

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

релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики». З інших наукових галузей 

видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. У структурних частинах 

збірника документи подано в алфавітному порядку. Всю інформацію 

скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної 

класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 

до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 

неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 

бюлетеня. 

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які 

останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити  

на кафедри та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). 

У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 

враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 

університету. 

33-й випуск інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» 

видано лише в електронному вигляді та розміщено на сайті наукової 

бібліотеки. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

                                                кандидат історичних наук, доцент 
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1.  26.211

я6 

А 92 

 

Atlas of the Antarctic deep structure with the Gravimetric 

Tomography = Атлас глубинного строения Антарктики по 

данным гравиметрической томографии / R. Kh. Greku, P. F. 

Gozhik, V. A. Litvinov [and ather] ; National Academy of Science 

of Ukraine, Institute of Geological sciences. – К. : [s. n.], 2009. – 

67 p. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Атлас содержит результаты моделирования глубинного 

строения Антарктики и регионов Южного океана. Исходными данными 

являются сферические гармоники глобальной модели геоида EGM96. 

Плотностные неоднородности рассчитаны, используя метод 

гравиметрической томографии. Представлены 3Д изображения 

вертикальных и латеральных разрезов на различных глубинах. 
 

2.  28.5л6

13 

(4Укр) 

Г 37 

 

Гербарна колекція П. С. Шестерікова : [монографія] / уклад.: 

С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов, О. Ю. Бондаренко, Т. В. 

Васильєва. – О. : Освіта України, 2014. – 196 с. – (Скарби 

гербарію ОНУ (МSUD)). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії представлені результати інвентаризації та 

опрацювання іменної гербарної колекції П. С. Шестерікова, яка входить 

до складу гербарію Одеського національного університету. 
 

3.  28.581 

К 46 

 

Кияк В. Г.  

Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я українських 

Карпат : [монографія] / В. Г. Кияк ; Ін-т екології Карпат НАН 

України. – Л. : Ліга-Прес, 2013. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Монографія є комплексним дослідженням малих рослин. На 

основі аналізу індивідуальних і групових параметрів встановлено особли- 

вості структури, стратегії та життєздатності малих популяцій 

порівняно з великими популяціями і метапопуляціями на прикладі 

рідкісних видів високогір'я Українських Карпат.  

 

4.  28.081 

М 55 

 

Механізми самовідновлення популяцій : монографія / В. М. 

Білонога, Л. В. Гинда, І. М. Данилик [та ін.] ; за ред. Й. В. 

Царика ; НАН України, Ін-т екології Карпат, МОН України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : СПОЛОМ, 2014. – 216 
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с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії подано результати досліджень механізмів 

самовідновлення популяцій рідкісних, ендемічних і реліктових видів 

рослин і тварин високогір'я Українських Карпат за мінливих умов 

природного відновлення популяцій видів різних життєвих форм.  

 

5.  51.2я7

3-1кр 

О-53 

 

Олексієнко Я. І.  
Основні чинники здорового способу життя молоді : навч.-

метод. посіб. / Я. І. Олексієнко, І. О. Дудник, В. В. Курінна. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 176 с. 

Кількість примірників: 31 – ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(3), ЦА(26) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику розкрито основні 

чинники здорового способу життя молоді. Наведено теоретичні та 

розкрито практичні рекомендації щодо збереження та зміцнення 

здоров'я.  
 

6.  51.2я7

2-1 

О-75 

 

Основи здоров'я. 3 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / 

І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. 

– К. : Алатон, 2013. – 160 с. : іл. кол. 

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

Анотація: Підручник "Основи здоров'я" створено відповідно до навчаль-

ної програми з основ здоров'я для учнів 3-го класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток 

життєвих навичок, сприятливих для здоров'я і гармонійного розвитку 

учнів. 

 

7.  26.222 

П 84 

 

Процеси формування хімічного складу поверхневих вод : 

монографія / В. І. Осадчий, Б. Й. Набиванець, П. М. Линник [та 

ін.] ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН 

України, Укр. гідрометеоролічний ін-т. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 

240 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуто основні гідрологічні, фізико-хімічні 

та біологічні процеси, які зумовлюють формування гідрофізичних 

властивостей і хімічного складу поверхневих вод суші. Наведено 

узагальнені гідрофізичні, гідрохімічні та гідробіологічні  показники 

якості поверхневих вод; запропоновано спосіб визначення класів і 

категорій поверхневих вод на основі їхніх екологічних індексів якості 

тощо.  

 

8.  28.081.

1 

Р 83 

 

Рудько  Г. І.  
Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс : [монографія] / 

Г. І. Рудько, Г. І. Рудько, О. М. Адаменко ; Держ. комісія 

України по запасах корисних копалин, Івано-Франківський 

нац. техн. ун-т нафти і газу. – К. ; Чернівці : Букрек, 2014. – 

336 с. : рис., табл. 
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Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(1), ЦА(1) 

Анотація: У монографії відтворена біологічна історія формування 

біосфери Землі як процес безперервної трансформації і постійної 

адаптації від первинних форм життя до його сучасного стану 

еволюційним шляхом.  

 

9.  26.324 

Р 83 

 

Рудько Г. І.  
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин : 

монографія / Г. І. Рудько, М. М. Курило, С. В. Радованов ; 

Держ. комісія України по запасах корисних копалин, 

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

2011. – 368 с. : фото. 

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

Анотація: Сформульовано головні поняття і терміни геолого-

економічної оцінки родовищ корисних копалин, визначено об'єкти і мету 

її проведення, методи досліджень; розглянуто сучасні методичні підходи 

й інструменти геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин 

залежно від геолого-промислових типів родовищ. 

 

10.  26.325.4 

Р 98 

 

Рябцев Г. Л.  
Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее : 

монография / Г. Л. Рябцев, С. В. Сапегин, М. И. Кривогуз. – К. : 

Психея, 2014. – 352 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Издание основано на аналитических докладах НТЦ 

"Психея", посвященных оценке общего потенциала нетрадиционных 

углеводородов, прогнозным сценариям, возможностям, технологиям и 

рискам добычи нефти и газа из нетрадиционных источников, а также 

социальной ответственности компаний при реализации долгосрочных 

проектов.  
 

11.  26.1 

С 91 

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 

наук. пр. Вип. 1 (27) / Зах. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та 

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

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

2014. – 160 с. : табл., фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 2 (28). – 110 с. : рис., фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випусках збірника публікуються нові результати з 

розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього 

гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- 

і GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, 

фотограмметрії та кадастру.  
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12.  57.336.

14 

Ш 37 

 

Шевченко Ю. С.  

Элективный мутизм. Красноречивое молчание: клиника, 

диагностика, терапия, психологическая коррекция / Ю. С. 

Шевченко, Н. К. Кириллина, Н. П. Захаров. – СПб. : Речь, 

2007. – 336 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Предлагаемая книга содержит исчерпывающий обзор 

имеющихся на сегодняшний день данных об этиологии, патогенезе, 

клинике, динамике, психотерапии и психологической коррекции 

элективного мутизма, предлагающего смежную проблему нескольких 

специальностей. Кроме того, в монографии изложена оригинальная 

концепция многоуровневого междисциплинарного терапевтического 

подхода к данной патологии и подробно описаны авторские примеры 

работы с детьми и подростками, страдающими этими тяжелым 

недугом.  

 

14.  45г 

(4Укр) 

Я 45 

 

Якименко М. А.  
Історія розвитку тваринництва Полтавщини, ХІХ–ХХ ст. : 

монографія / М. А. Якименко, В. М. Нагаєвич ; М-во аграр. 

політики України, Полтавська держ. аграр. акад. – Полтава : 

Вид-во ПДАА, 2007. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії відображено основні етапи розвитку 

тваринництва на Полтавщині у XIX–XX ст. Проаналізовано залежність 

розвитку та економічної ефективності даної галузі від соціально-еконо- 

мічних умов. Визначено місце тваринництва у бюджеті селян і козаків 

різного рівня добробуту. Наведено інформацію про особливості розвитку 

конярства, вівчарства, свинарства та ветеринарної справи в регіоні. 
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1.  22.143

я73-1 

Г 12 

 

Гаврилів О. С.  
Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної 

геометрії / О. С. Гаврилів, А. Р. Торський ; НАН України, 

Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних проблем мех. і мат. 

ім. Я. С. Підстригача. – Л. : Растр-7, 2013. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник призначений для осіб, які самостійно вивчають 

лінійну алгебру і аналітичну геометрію на перших курсах математичних 

чи фізичних факультетів та в технічних університетах України. Він 

також корисний для поглибленого засвоєння лінійної алгебри і 

аналітичної геометрії при використанні відповідного збірника задач. 

 

2.  22.654.

12кр 

Ж 79 

 

Жолонко М. М.  
Космічні рухи літальних апаратів (математичний додаток до 

книги "Пілотовані дослідження Венери водневими 

аеростатами") / М. М. Жолонко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2014. – 

100 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автор розвиває модельні уявлення та гіпотези, коротко 

описує історію космічної крилатої авіації, яка сьогодні знову починає 

відроджуватися. Увага приділена і деяким рухам Землі в цілому та її 

окремих частин, зокрема, імовірному розширенню і розпаду гідридного 

ядра. Досліджені також можливості переведення малих планет на інші 

орбіти.  

 

3.  22.654.

12кр 

Ж 79 

 

Жолонко М. М.  
Пілотовані дослідження Венери водневими аеростатами / М. 

М. Жолонко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2013. – 198 с. : табл., 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Обговорюються можливості пілотованих польотів до 

Венери існуючими засобами для створення в її атмосфері постійно 

діючих водневих аеростатних станцій, які можуть стати початком 

колонізації цієї планети як резервної для людства. Показана особлива 

роль водню для життя людей на Землі та у космосі як деякого основного 

акумулятора, від якого можна одержати більшість видів енергії, що 

існують у природі.  
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4.  22.371.

1кр 

Ж 79 

 

Жолонко Н. Н.  
Диффузионная модель образования плато в теплопроводности 

слабого твердого раствора водорода с примесью неона / Н. Н. 

Жолонко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2012. – 60 с. : табл., ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Исследована диффузионная кинетика классических 

примесных частиц с применением уравнения Паули (Master Equation) в 

рамках простой одномерной модели с чередующимися узлами двух типов. 

Результаты расчёта используются для объяснения имеющихся данных о 

температурной зависимости теплопроводности образцов твёрдого 

параводорода с примесью неона предельно малых концентраций, 

приготовленных из расплава с различной скоростью выращивания. 
  

5.  22.37 

Н 25 

 

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

Т. 12. Вип. 2 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. 

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

Вид-во Ін-ту металофізики, 2014. – 417 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику основну увагу приділено розгляду проблемних 

питань нанофізики та наноелектроніки, будові наноструктурних матері

а-лів, з'ясуванню їхніх фізико-хімічних і механічних властивостей, 

поверхневих явищ. Представлено результати досліджень фабрикації 

наночастинок, наноструктур і багатофункціональних наномасштабних 

матеріалів технічного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників.  
 

6.  22.37 

Н 25 

 

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

Т. 11. Вип. 4 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. 

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

Вид-во Ін-ту металофізики, 2013. – 863 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

 Т. 12. Вип. 1. – 2014. – 199 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випусках збірника наведено оригінальні статті за 

результатами робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом 

"Фундаментальні проблеми наностуктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій", а також за матеріалами деяких доповідей, що пройшли 

апробацію на IY-й Міжнародній науковій конференції "Наноразмерные 

системы: строение, свойства, технологии" (19–22 листопада 2013 р., 

Київ, Україна). Основну увагу приділено розгляду проблемних питань 

нанофізики та наноелектроніки, будові наноструктурних матеріалів (в 

тому числі на основі вуглецю та гідроксиапатиту), з'ясуванню їхніх 

фізико-хімічних і механічних властивостей, поверхневих явищ. 

 

7.  22.181 

Ф 50 

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні 

технології : наук. зб. Вип. 19 / НАН України, Центр мат. 

моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача ; редкол.: Є. Чапля (голов. 
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ред.) [та ін.]. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2014. – 234 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Публікуються статті з механіки, фізико-математичного 

та комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних 

систем і процесів. 

 

8.  22.174.1 

Ш 26 

 

Шарковский А. Н.  
Аттракторы траекторий и их бассейны : монография / А. Н. 

Шарковский ; ред. В. В. Вероцкая ; НАН Украины, Ин-т 

математики. – К. : Наукова думка, 2013. – 320 с. – (Проект 

"Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Монография содержит основы топологической теории 

одномерных динамических систем и состоит из двух частей. Основная, 

первая часть представляет собой диссертационную работу автора, 

защищенную еще в 1967 г. Исследования в теории хаоса, проведенные 

автором еще в 60-х годах прошлого столетия, значительно опередили 

аналогичные исследования американских математиков. Поэтому 

издание оригинального текста диссертационной работы целесообразно 

и с исторической точки зрения. Вторая часть монографии содержит 

результаты более поздних исследований автора и его учеников, которые 

дополняют результаты первой части.                                                                                       
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1.  39.33-

01я73-

1 

В 43 

 

Вікович І. А.  

Теорія руху транспортних засобів : підручник / І. А. Вікович ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська 

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

політехніка", 2013. – 671 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику висвітлено питання теорії руху транспортних 

засобів. Розглянуто функціональні характеристики систем 

транспортних засобів: тягово-швидкісні властивості, прохідність, 

стійкість руху, кінематику і динаміку прямолінійного і криволінійного 

руху, коливання та плавність ходу, особливості гальмування, паливну 

ощадливість конструкції тощо. 

 

2.  32.811.

4я73-1 

К 58 

 

Кожевников В. Л.  
Теорія інформації та кодування : навч. посіб. / В. Л. 

Кожевников, А. В. Кожевников ; М-во освіти і науки України, 

Нац. гірничий ун-т. – Д. : Вид-во НГУ, 2013. – 145 с. : рис., 

табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках посібника розглянуто основи статистичної 

теорії інформації, пропускної здатності каналів зв'язку, а також теорії 

кодування повідомлень у системах автоматики та передачі 

технологічної інформації. 

 

3.  32.971.

35я73-

1 

К 90 

 

Кулаков Ю. О.  
Комп'ютерні мережі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. 

Кулаков, Г. М. Луцький ; за ред. Ю. С. Ковтанюка. – К. : 

Юніор, 2005. – 396 с. 

Кількість примірників: 1 – А3(1) 

Анотація: В основу книги покладено курс лекцій з комп'ютерних 

мереж, що читається авторами протягом останніх двадцяти років 

студентам спеціальності "Комп'ютерні системи і мережі" 

Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут". Матеріал книги відповідає програмі курсу 

"Комп'ютерні мережі", затвердженої МОН України для технічних 

університетів що безсумнівно, зробить корисною дану книгу при вивченні 

вищезгаданого курсу. 

 

4.  34.222.

239 

Назаренко В. Р.  
Булатна сталь. Індія, Росія, Україна / В. Р. Назаренко. – К. ; 
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Н 19 

 

Черкаси : Інлес, 2013. – 436 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Чому книга називається "Булатна сталь. Індія, Росія, 

Україна"? Тому, що ці країни внесли найбільший вклад у винахідництво 

булатної сталі, її відродження і головне-застосування сталі в промисло- 

вості і сільському господарстві . 

 

5.  32.973.

41 

О-54 

 

Олищук А. В.  
Разработка Web-приложений на РНР 5 / А. В. Олищук, А. Н. 

Чаплыгин ; ред. А. В. Слепцов. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 

2006. – 352 с. – (Профессиональная работа). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга посвящена профессиональному использованию 

языка РНР 5 – самого популярного, весьма мощного, эффективного и 

относительно простого в изучении языка Web-программирования. В ней 

затрагивается широкий круг тем, связанных с разработкой Web-

приложений любого назначения и уровня сложности.  

 

6.  32.845

в631 

С 12 

 

Савенко П. О.  
Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем з плоским 

розкривом : [монографія] / П. О. Савенко ; НАН України, Ін-т 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача. – Л. : Вид-во Ін-ту прикладних проблем механіки 

і математики ім. Я. С. Підстригача, 2014. – 314 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії викладено теорію і методи розв'язування 

нелінійних обернених задач з неповною вхідною інформацією, які 

виникають на етапі оптимального проектування різних типів 

випромінюючих систем з плоским розкривом. Загальна структура та 

властивості існуючих розв'язків визначаються на підставі дослідження 

нелінійних двовимірних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, 

одержаних з необхідної умови мінімуму відповідних функціоналів. 

Подаються методи синтезу різних типів антенних решіток, гібридних 

антенних систем із контурним діаграмами напрямленості фіксованої 

та змінної форм.  

 

7.  32.973.

42я78 

С 71 

 

Спека М. В.  

Создание Web-сайтов / М. В. Спека ; ред. А. В. Слепцов. – М. ; 

СПб. ; К. : Диалектика, 2007. – 278 с. : табл., рис. – 

(Самоучитель). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книги этой серии ориентированы на начинающих 

пользователей компьютеров или же отдельных компьютерных 

приложений, любых возрастов, профессий и уровней образования. 

Изложение материала не предполагает какой-либо предварительной 

подготовки по данной тематике.  

 

 



12 
 

 

8.  32.973.

22 

Щ 96 

 

Щупак Ю. А.  
Win32 API. Эффективная разработка приложений / Ю. А. 

Щупак. – С. Пб. ; М. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 572 с. – 

(Для профессионалов). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В этой книге изложены основополагающие принципы 

программирования для Windows на языке C/C++ с применением Win32 

API. Книга ориентирована на широкий круг читателей: от начинающих 

программистов, студентов вузов, аспирантов и преподавателей до 

профессионалов в области программирования, желающих освоить 

специальные средства Win32 API. 
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1.  63.3 

(4Укр)

6-38 

Є-22 

 

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції 

українського суспільства : монографія / М. І. Михальченко, А. 

Ю. Подольський, О. В. Заремба [та ін.] ; НАН України, Ін-т 

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

ІПіЕНД, 2014. – 376 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку 

єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та 

українській державі. Досліджуються стан та рівень єврейської 

громади в контексті інтеграції українського суспільства, історико-

політичний аспект цієї наукової проблеми. Колективна монографія 

розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних 

спеціальностей усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української 

юдаїки. 
 

2.  63.3 

(4Укр)-7 

І-90 

 

Історія української культури : у 5 т. / Нац. акад. наук 

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

Наукова думка. – 2011 

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) 

Анотація: Часовий відрізок п’ятого тому “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. 

 

4.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

Історична пам'ять : наук. зб. Вип. 30-31 / Полтавський нац. 

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

(голов. ред.), Ю. В. Волошин, Б. В. Год [та ін.]. – Полтава : 
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 Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 202 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Черговий випуск збірника присвячений проблемам культури, 

освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та 

зарубіжних країн. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини: 

історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання 

розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і 

всіх тих, хто цикавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, 

Полтавського краю. 
 

5.  66.3 

(4Укр),1 

В 57 

 

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в 

сучасній Україні : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. О. М. Майбороди. – 

К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 64 с. 

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

Анотація: Політичну доповідь підготовлено за результатами науково-

дослідної роботи "Політичне поле взаємодії держави, суспільства і 

громадянина в сучасній Україні: інституційні механізми, мотиви, 

напрями", що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Курса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто коло 

проблем, що існують в Україні у взаємних між інституціями держави 

та громадського суспільства.  

 

6.  63.4 

(4Укр)-

415 

Г 29 

 

Гейко А.  
Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї : 

монографія / А. Гейко ; НАН України, М-во культури України, 

Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Полтава : 

АСМІ, 2013. – 176 с. : мал. – (Українські керамологічні студії ; 

Вип. 10.). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія є першим спеціалізованом дослідженням 

ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. 

Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити 

це унікальне явище традиційно-побутової культури від найдавніших 

часів до сьогодення. Комплексно охарактеризовано види ремонтування, 

особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми у 

фольклорі й художніх творах.  
 

7.  63.3 

(4Укр)

622 

Г 61 

 

Голодомор 1932–1933 років в Україні : матеріали криміналь- 

ної справи № 475 / упоряд. М. Герасименко. – К. : Брехуненко 

Н., 2014. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі видрукувано репрезентативні матеріали кримінальної 

справи № 475, порушеної СБУ 22 травня 2009 р. за фактом вчинення 

геноциду в Україні в 1932–1933 рр. за ознаками злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України "Геноцид" з метою 

розслідування обставин масового вбивства голодом українських селян. 
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8.  66.3 

(4Укр),1 

Д 36 

 

Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : 

[монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. 

І. Ф. Кураса ; редкол.: О. М. Майборода (відп. ред.) [та ін.]. – 

К. : Вид-во ІПіЕНД, 2013. – 184 с. 

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

Анотація: В монографії розкрито історичні витоки і сучасний стан 

найбільш актуальних і складних проблем у відносинах між державою і 

суспільством на теренах сучасної України, запропоновано рекомендації з 

їх вирішення, проаналізовано перспективу досягнення між державою і 

суспільством партнерської моделі, заснованої на консенсусних засадах 

прийняття рішень. 

 

9.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Д 75 

 

Дробний І. С. 
На світанковій землі Михайла Максимовича : (кол. публіц.-худ. 

нарис про рідне село) / І. С. Дробний, О. А. Кононенко. – 

Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 608 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Ця книга непомітно творилася багатьма випускниками 

Богуславської школи упродовж багатьох років. Матеріали писалися на 

різні теми і в різний час, а автори записали спогади про себе і свій час 

майже за все XX століття. Перед читачем розкривається сумна 

картина передвоєнних і воєнних років, роки голодомору, тяжкі 

десятиліття відбудови, які випали на долю кількох поколінь.  

 

10.  63.3 

(4Укр)

46 

Е 61 

 

Енгель Йоганн-Христіан  
Історія України та українських козаків / Й.-Х. Енгель ; заг. ред., 

вступ. ст. В. В. Кравченка ; упоряд. Т. О. Чугуй ; Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

Східний ін-т українознавства ім. Ковальських, Центр укр. 

студій ім. Д. І. Багалія. – Х. : Факт, 2014. – 640 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Праця Й.-Х. Енґеля (1770–1814), визначного історика доби 

Просвітництва, присвячена історії України від 1320 р. до кінця XVIII ст. 

з акцентом на політичній та військовій історії козацтва. Це 

дослідження зацікавить як фахових істориків, так і широку читацьку 

аудиторію. Це видання є першим перекладом праці Й.-Х. Енґеля з 

німецької мови. 

 

11. 66.3 

(4Укр),5 

Е 88 

 

Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу : 

[монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. 

І. Ф. Кураса ; за заг. ред. Ю. Шаповала. – К. : Вид-во ІПіЕНД 

ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 431 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Проблеми культури міжособистісних і між групових відносин 

основоположні для кожного соціуму. Автори книжки вбачали свою голов-

ну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному 
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й інстрементально-виховному осмисленні етнокультурних параметрів 

мультикультуралізму. 

 

12.  63.52 

(5Яп) 

К 55 

 

Кобилюх В. О.  

Душа Японії: айни очима українців і санскриту / В. О. 

Кобилюх. – Т. : Мандрівець, 2010. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга справді унікальна. Насамперед тому, що у ній 

фактично чи не вперше в українській науковій царині синтезовано 

матеріал і детально описано про айнів – корінних мешканців Японії, 

котрих сьогодні залишилося всього близько 24 тисяч й які проживають – 

зберігають свою ідентичність, борються за існування – на невеличкому 

клаптику землі острова Гокайдо. 

 

13.  63.3 

(4Укр)

6-38г 

К 59 

 

Козерод О. В.  

Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : 

монографія / О. В. Козерод. – К. : Радуга, 2014. – 192 с. 

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

Анотація: Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних 

історіографічних проблем єврейської історії і філософії. Основну увагу 

автор приділяє питанню історіографії єврейської історії України в 

період 20-х років ХХ ст., та сучасного періоду, а також розвитку 

світової історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії 

і культури. У підсумку зроблені висновки щодо сучасного стану 

історіографії єврейської історії і філософії в Україні та світі.  

 

14.  63.3 

(4Укр)-

282.2я

К 66 

 

Коріненко П. С.  
Історія українського селянства : навч.-метод. посіб. / П. С. 

Коріненко ; наук. ред. С. В. Корновенко ; МОН України, 

Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. – Т. : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 

296 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику на основі 

інтегрованого вивчення економічного і соціального життя селян,  

впливів внутрішніх і зовнішніх чинників здійснено реконструкцію історії 

українського селянства упродовж IX–XXI ст. З'ясовано особистості 

землеволодіння і землекористування, визначено вплив революцій, реформ, 

воєн, змін політичного і економічного устрою на ці процеси. 

Охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку аграрного 

сектору економіки. 

 

15.  63.3 

(4Укр)6 

К 69 

 

Корсун Л. І.  
Еврика на все життя / Л. І. Корсун. – К. : Молодь, 2010. – 688 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Для кожного читача цей збірник стане книгою 

відкриттів – від нових і призабутих імен, подій минулого і новітнього 
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часу, що стали віхами історії, до незабутніх вражень від занурення у 

світ захоплень. Більшість статей друкувалися в українсько-

американських часописах, зокрема в газеті "Час і події" (Чикаго), де 

вона є власним кореспондентом по США і Україні.  

 

17.  63.3 

(4Укр)

46 

К 71 

 

Косенко Л. О.  
Козаки : Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / 

Л. О. Косенко. – Х. : Школа, 2007. – 571 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз, де 

запорозьке козацтво розглянуто у паралелі з різними вільними 

військовими спільнотами: іллірійськими піратами, вікінгами, 

новгородськими ушкуйниками, а також із сучасниками запорожців – 

флібустьєрами Карибського моря. Проводячи доволі серйозну аналітичну 

роботу, автор розглядає феномен запорозького козацтва у різних 

аспектах – політичному, економічному, військовому, геополітичному 

тощо. 

 

18.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

К 77 

 

Краєзнавство Черкащини : зб. Черкаської обл. орг. Нац. 

спілки краєзнавців України. № 10 / редкол.: В. М. 

Мельниченко, М. І. Борщ, Т. А. Клименко [та ін.]. – Черкаси : 

Вертикаль, 2013. – 248 с. : фото. 

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

Анотація: Збірник містить статті та краєзнавчі розвідки про 

відомих людей Черкащини, історію міст і сіл, хроніка краєзнавчих 

заходів, інформація про досвід організації дослідницької роботи. Увагу 

читачів привернуть такі рубрики як "Книжкова полиця", "Подвижники 

краєзнавства", поетичні твори. 

 

19.  63.3 

(4Укр)6 

К 83 

 

Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та 

Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / Об-ня Українців 

"Закерзоння" ; упоряд. М. Іваник ; ред. І. Лонкевич. – Торонто ; 

Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 391 с. : ілюстр. – 

(Бібліотека Закерзоння) ; (Серія "Спогади" ; т. 2). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Десятиліття 1938–1948 було найтрагічнішим періодом у 

тисячолітній історії Холмської землі. За цей короткий відрізок часу 

Холмщина і Підляшшя пережили варварські руйнування православних 

церков довоєнною польською владою, жорстокості німецької окупації, 

терору польського підпілля і врешті-решт масові вбивства цим 

підпіллям мирного українського населення навесні 1944 року, жертвами 

якого впало майже 5 тисяч українців. Завершальним акордом стали 

депортації українців цих земель до СРСР, а потім на північні землі 

Польщі в ході операції "Вісла". 

 

20.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Кукса Н. В.  
Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей 

ХІХ – І половини ХХ століття / Н. В. Кукса, Я. Л. Діденко. – 
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К 88 

 

Черкаси : Вертикаль, 2013. – 200 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У виданні подано узагальнені відомості про стан 

збереження пам’яток Чигигиринщини в ХІХ – І половині ХХ ст., 

оприлюднено матеріали, зокрема зображення пам'яток та історичних 

місць, маловідомі не лише пересічному читачу, а й фахівцям. Видання 

розраховане на науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться 

історією Чигиринщини. 

 

21.  63.3 

(4Укр)

624 

К 91 

 

Куницький М. П.  
Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскоміса- 

ріату "Україна" (1941–1944 рр.) : монографія / М. П. 

Куницький. – К. : Профі, 2014. – 564 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на матеріалах архівних і друкованих джерел 

досліджуються проблеми функціонування цивільної адміністрації 

Райхскомісаріату "Україна". Зокрема, уперше в історіографії здійснено 

спробу комплексного аналізу соціально-правового статусу всіх категорій 

місцевого населення, які мешкали в межах РКУ, відтворено форми й 

методи легітимації окупаційного режиму в різних ділянках суспільного 

життя, окреслено основні моделі поведінки місцевого соціуму в новому 

правовому полі.  

 

22.  63.3 

(4Укр)

631я73

Л 27 

 

Латыш Ю. В.  
Украина в годы послевоенного восстановления (1944–1953) : 

учеб. пособие для студ. гуманитарных фак. / Ю. В. Латыш ; 

Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К. : Логос, 2011. – 204 с. : 

табл., ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрен исторический путь 

Украины в годы послевоенного восстановления, освещены дискуссионные 

вопросы, представлено авторское видение неоднозначных событий в 

истории Украины. 
 

23.  63.3 

(4Укр) 

М 79 

 

Моргун В. А.  
Как нам возродить "Славу України". Введение в сакральную 

историю страны / В. А. Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 

2014. – 692 с. : цв. ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга освещает глубочайший кризис нравственных 

устоев, отсутствие конструктивных идей, способных примирить 

отчаянно враждующие стороны. Государство и гражданское общество 

за более чем два десятилетия независимости та и не удосужились 

выработать отвечающую потребностям времени объединяющую 

национальную идею. Единство и само существование страны оказалось 

под угрозой. Крайне необходима новая, спасительная парадигма 

мышления и действия. 
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24.  63.3 

(4Укр) 

М 79 

 

Моргун В. А.  
Легенды истоков Роси. Главы из сакральной истории Украины : 

[сб. легенд] / В. А. Моргун. – К. ; Донецк : Промінь, 2014. – 

700 с. : цв. ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: У Вас в руках не просто сборник легенд. Это авторский 

вариант легендарной, духовно-героической или, как говорит ученый, 

сакральной истории Украины. Отдельные главы, самой разнообразной 

литературной формы, объединены общностью сюжетной линии. 

Отзвуки далекого прошлого то и дело прорываются в современность, а 

актуальные проблемы сегодняшнего дня подаются в контексте 

богатейшего духовного наследия украинского народа.  
 

25.  63.3 

(4Укр) 

М 79 

 

Моргун В. А.  
МАР. "Поема вольного народа". Вступ до сакральної історії 

України / В. А. Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 180 с. : 

іл. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Якщо це поема, та ще й із підзаголовком з безсмертного 

послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." 

(1845), то вона повинна говорити сама за себе. Отож, читайте, 

думайте та робіть свої висновки. І ще моліться. Поки є час. 

 

26.  60.723.3 

Н 31 

 

Населення України. Імперативи демографічного старіння : 

[монографія] / НАН України, Ін-т демографії та соц.  досліджень 

ім. М. В. Птухи, Фонд ООН в галузі народонаселення. – К. : 

АДЕФ-Україна", 2014. – 288 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена актуальним питанням глобального 

процесу демографічного старіння: еволюції уявлень про феномен 

старіння, новітнім особливостям перебігу цього процесу і його 

перспектива, специфіці способу життя та соціально-економічного 

становища літніх, викликам для соціального та економічного розвитку, 

до яких призводить демографічне старіння.  

 

27.  63.3 

(4Укр-

4Чек)я

Н 35 

 

Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" : 

путівник / упоряд. С. Ф. Павлова. – Черкаси : Кандич С. Г., 

2013. – 100 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це видання через призму пам'яток культурної спадщини 

висвітлює історичне надбання Чигиринщини – центру визвольної 

боротьби українського державного діяча, дипломата і полководця, 

великого гетьмана України Богдана Хмельницького. 

 

28.  63.3(4

Укр)62

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 

1932–1933 рр. Вожді. Працівники. Активісти : зб. док. та 
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2ю 

П 18 

 

матеріалів / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Вид-во 

Ін-ту історії України, 2013. – 444 с. 

Кількість примірників: 1– ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник документів та матеріалів висвітлює складні проблеми 

стосунків керівництва СРСР та УСРР, настроїв та поведінки партійно-

радянських працівників, особливостей репресій в управлінських структурах 

республіки, слідчих та судових справ проти представників районного та 

сільського рівнів управління в 1932–1933 роках. Публікуються світлини 

членів хлібозаготівельних бригад з конфіскованими у селян збіжжям та 

продовольством. 

 

29.  63.3 

(4Укр)

624ю 

П 27 

 

Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи 

Другої світової війни : зб. док., матер. та спогадів / Укр. центр 

вивчення історії Голокосту, Міжнар. громад. орг. 

"Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; авт.-

упоряд. М. Тяглий. – К. : Укр. центр вивчення історії 

Голокосту, 2013. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник є першою в історіографії спробою привернути увагу 

істориків та широкого читацького загалу до проблематики, пов'язаної з 

нацистською політикою переслідувань та вбивства ромів (циган) на 

окупованих теренах України в період Другої світової війни шляхом 

комплексного викладання відомостей про існуюче коло невивчених 

питань. 

 

30.  60.501.

51 

П 53 

 

Польська та українська сім'я перед викликами сучасності = 

Rodzina polska i ukrainska wobec wyzwan wspolczesnosci / 

упоряд.: Ю. Горбанюк, Г. Кришталь, М. Хухра ; пер.: К. 

Ванькович, Г. Кришталь, В. Кришталь. – Л. : Грицишин М. М., 

2010. – 215 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Основною метою наукового симпозіуму на тему «Польська 

та українська сім’я перед викликами сучасності», було започаткування 

та побудова співпраці між науково-дослідницькими осередками, які 

займаються проблематикаю родини, пошук спільноти зацікавлень 

і підстав співпраці в реальності Європи, а також поглиблене 

взаємопізнання сусідніх суспільств. 

 

31.  66.03 

Р 98 

 

Рябека О. Г.  
Державно-громадське управління у дискурсі демократизації 

суспільства : [монографія] / О. Г. Рябека ; наук. ред. В. П. Бех ; 

[МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К. : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На основі морфогенетичної функції інтересів народу 

розкривається походження організаційних рівнів, форм, засобів, 

структури і механізму державної влади. Послідовно аналізується: а) 
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механізм державного управління, б) апарат державного управління, в) 

орган державного управління, г) інститут державного управління, д) 

принципи організації та діяльності апаратів державного управління і 

обґрунтовуються елементи громадянського суспільства. 

 

32.  63.3 

(4Укр)

46-8 

С 51 

 

Смолій В.  
Петро Дорошенко : політ. портрет / В. Смолій, В. Степанков ; 

Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Темпора, 

2011. – 632 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У праці відтворено історичний портрет одного з найбільш 

харизматичних політичних лідерів козацької України середини – другої 

половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на 

широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні 

Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих 

складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава 

після смерті Б. Хмельницького. 
 

33.  66.1 

(4Укр)-

19 

С 69 

 

Социализм: XXI век / Ин-т проблем социализма ; отв. ред. И. 

И. Мигович. – К. : Бізнесполіграф, 2013. – 488 с. – 

(Общественная библиотека. Реалистическая теория и 

созидательная практика). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В общественных условиях, изменившихся на рубеже ХХ–

ХХI веков, представление о дальнейших путях человечества, о 

социализме требуют глубокого всестороннего анализа и развития. 

Авторы этого издания стремятся осмыслить основы социализма в 

марксистско-ленинском его понимании, учитывая объективные 

общественные реалии, современные запросы и уровень сознания людей. 

 

34.  66.2 

(4Укр) 

С 83 

 

Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 4 (29) / 

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

заступ. голов. ред.: Я. А. Жаліло, М. Л. Рубанець. – К. : Вид-во 

НІСД, 2013. – 224 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику публікуються результати наукових досліджень 

проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, 

гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, 

регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і 

оборони України. 

 

35.  63.3 

(4Укр)

46-8 

Т 14 

 

Таїрова-Яковлева Т. Г.  
Іван Мазепа і Російська імперія / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. з 

рос. Ю. А. Мицика ; Санкт-Петербурзький держ. ун-т, Ін-т 

історії України НАН України. – К. : Кліо, 2013. – 404 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Дослідження відомого російського історика Тетяни 
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Таїрової-Яковлевої дає відповідь на найактуальніше питання, що 

стосується діяльності Івана Мазепи: був він зрадником чи ні. 

Використовуючи матеріали російських та українських архівів, автор 

розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром 

I, внутрішню політику, особистості та ділові взаємини зі старшиною й 

оточенням російського царя. 

 

36.  66.4(0) 

Т 66 

 

"Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і 

глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. 

конф., м. Київ, 10 червня 2014 р. / Ін-т всесвітньої історії НАН 

України ; відп. ред. В. К. Гура. – К. : Вид-во Ін-ту всесвітньої 

історії НАН України, 2014. – 146 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріали конференції присвячені широкому колу 

актуальних проблем еволюції сучасного людства, пов'язаних з 

виокремленням ролі цивілізаційного чинника в житті світової спільноти, 

з'ясуванням наслідків посилення питомої ваги планетарної периферії в 

глобальній економіці, аналізом стратегій та моделей запровадження 

нового міжнародного порядку тощо. 

 

37.  63.52 

(4Укр)-4 

У 45 

 

Український Млинологічний альманах : матеріали Першої 

міжнар. наук. конф. "Історія  українського традиційного 

млинарства"  15–17 жовтня 2009 р., м. Черкаси – с. Вереміївка 

Черкаської обл. Спецвипуск / Укр. Млинологічна Асоціація, 

Приватний іст.-етнограф. музей "Козацькі землі України" ; 

шеф-ред. В. В. Недяк ; наук. ред. Н. П. Лавріненко. – Черкаси : 

Укр. Млинологічна Асоціація, 2014. – 200 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Альманах містить матеріал з археології, етнології, 

фольклористики, мистецтвознавства та туризму, знайомить читачів з 

регіональними, зокрема Черкаського регіону, млинологічними та 

історичними студіями, має джерельну базу та документи, необхідні для 

вивчення історії млинарства на Чигиринщині. 

 

38.  66.4 

(4 Ісп) 

Ф 33 

 

Федорова К. О.  
Зовнішня політика Іспанії на початку XXI століття = Spain's 

Foreign Policy in the Early XXI century : монографія / К. О. 

Федорова ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Варшава : 

Diamond trading tour, 2014. – 100 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена комплексному, системному аналізу 

особливостей реалізації зовнішньої політики Іспанії на сучасному етапі. 

Всебічно розкрито вплив євроінтеграційних та глобалізаційних процесів 

на сучасний розвиток іспанських геополітичних інтересів.  
 

39.  63.3 

(4Укр-

Черкащини славетні імена / [М. І. Бушин, В. М. Лазуренко, 

В. Є. Вишневський [та ін.]]. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 
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4Чек)6

Ч-48 

 

2013. – 710 с. : портр. 

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

Анотація: У книзі зібрано біографічні матеріали про відомих уроджен- 

ців Черкащини. Подаються інформаційно-біографічні матеріали про Ге- 

роїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, Героїв Соціаліс- 

тичної Праці, Героїв України,  заслужених працівників України. 

 

40.  63.3 

(4Укр)

46-6 

Ч-96 

 

Чухліб Т.  
Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної 

Української держави, 1648–1721 рр. / Т. Чухліб ; відп. ред. В. 

Смолій; Український ін-т нац. пам'яті НАН України, Ін-т історії 

України. – 3-є вид., випр. і допов. – К. : Вид-во ім. Олени Телі- 

ги, 2009. – 616 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі розкривається міжнародно-політичний статус 

Української козацької держави у другій половині XVII–XVIII ст. Через 

призму відносин гетьманських урядів  з володарями Речі Посполитої, 

Московської держави, Османської та Австрійської імперій, Кримського 

ханства, Шведського королівства, Трансільванського і Молдавського 

князівства та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної 

вітчизняної зовнішньої політики.  
 

41.  63.3 

(4Укр)

52-282 

Я 45 

 

Якименко М. А.  
Аграрні міграції українського селянства на  рубежі ХІХ–ХХ 

ст. : монографія / М. А. Якименко. – Полтава : Вид-во ПДАА, 

2006. – 144 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена з'ясуванню причин, змісту й 

основаних наслідків аграрних міграцій українського селянства, які після 

скасування у 1861 році кріпосного права стали помітним явищем в 

соціально-економічному житті тогочасної держави. У праці 

використано широкий комплекс документального матеріалу, серед якого 

значне місце посідають архівні джерела не лише України, але і 

Російської Федераці.  
 

42.  63.3 

(4Укр)

52-282 

Я 45 

 

Якименко М. А.  
Переселення селян з України на Далекий Схід в епоху ринкових 

реформ  кінця ХІХ – початку ХХ ст. / М. А. Якименко. – Пол- 

тава : Інтер Графіка, 2003. – 130 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга доктора історичних наук, професора, завідувача 

кафедри українознавства Полтавської державної аграрної академії М. 

А. Якименка є першим в історичній науці комплексним дослідженням 

процесу переселення українських селян на територію далекосхідної 

окраїни Російської імперії епохи ринкових реформ другої половини XIX – 

початку XX ст. 

 

43.  63.3 Якименко М. А.  
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(4Укр)

52-282 

Я 45 

 

Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки 

столипінських реформ (1906–1913 рр.) : монографія / М. А. 

Якименко. – Полтава : Вид-во ПДАА, 2009. – 148 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена зв'ясуванню причин, змісту та 

наслідків масового переселенського руху, який розгорнувся на території 

дев'яти губерній Наддніпрянської України у зв'язку з реалізацією 

столипінської аграрної реформи, а також тих законодавчих актів, які 

ухвалив уряд самодержавної Росії для забезпечення програми, пов'язаної 

із заселенням та господарським освоєнням східних окраїн імперії, 

головним чином Сибіру і Далекого Сходу, напередодні Першої світової 

війни.  

 

44.  63.3 

(4Укр)

52-

282Я 

45 

 

Якименко Н. А.  

Переселенческая политика царизма на Украине и ее 

последствия (1961–1917 гг.) : монография / Н. А. Якименко ; 

Полтавская гос. аграрная акад.. – Полтава : Изд-во Полтавской 

гос. аграрной акад., 2011. – 300 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Монография посвящена исследованию социально-

экономических предпосылок возникновения массовых переселенческих 

настроений в среде украинского крестьянства на рубеже XIX–XX вв. В 

работе проанализировано содержание, формы и последствия 

переселенческой политики царизма на территории украинских губерний 

Российской империи.  

 

45.  63.3 

(4Укр)

я4 

Я 45 

 

Якимович Б. З.  

Україна та українці: події далекі і близькі = Ukraine and 

ukrainians events of the past and present : вибрані пр. / Б. З. 

Якимович ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознав. 

ім. І. Крип'якевича, Нац. акад. наук України [та ін.]. – Л. : Вид-

во Ін-ту українознавства ім. І. Крип'якевича, 2014. – 1086 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника вибраних праць відомого історика Богдана 

Зіновійовича Якимовича увійшли наукові та науково-популярні статті з 

історії України, української воєнної та військової історії, національної 

символіки тощо. 
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1.  65.01кр 

А 43 

 

Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті 

мережної парадигми : монографія / МОН України, Одеський 

нац. екон. ун-т, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; за заг. ред. 

В. М. Соловйова. – О. ; Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 322 с. : 

табл., схеми. 

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

Анотація: В монографії розглянуто сучасні підходи до моніторингу, 

моделювання та управління складними системами з емерджентними 

(такими, що виникають) властивостями. Показано, що теорія 

складності може слугувати природною парадигмою створення надійних 

методів і продуктивних моделей.  

 

5.  65.262.

101-21 

А 46 

 

Александров А. В.  

Банковский менеджмент частного крупного капитала: теория и 

практика Private Banking : монография / А. В. Александров. – 

Нежин : Аспект-Поліграф, 2014. – 290 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В монографии объектом исследования является 

достаточно новое для украинских реалий направление банковской 

деятельности Privat Banking & Wealth Management (обслуживание 

частного крупного капитала). Проанализированы история развития 

сегмента состоятельных лиц в Украине, социально-психологические 

привычки использования финансовых инструментов. Исследованы 

традиции и культура ведения этого бизнеса.  
 

6.  65.263-

24я73-1 

Б 24 

 

Бардиш Г. О.  
Проектний аналіз : підручник / Г. О. Бардиш ; МОН України, 

Нац. банк України, Львів. банківський ін-т. – 2-е вид., стер. – 

К. : Знання, 2006. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику висвітлено теоретичні та практичні основи 

здійснення аналізу інвестиційних проектів, розглянуто сутність і 

необхідність їх ретельного обгрунтування з метою підвищення 

ефективності використання капітальних вкладень і фінансових 

інвестицій, а також розкрито потребу розроблення проектів 

високоекономічної ефективності. 
  

7.  65.291.

6-21c51 

В 19 

Василів В. Б.  
Інформаційні системи менеджменту персоналу. Європейська 

кредитно-трансферна система : навч. посіб. / В. Б. Василів ; М-

во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та 
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природокористування. – Рівне : НУВГП, 2014. – 148 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основний матеріал 

стосовно теорії автоматизованих інформаційних систем та їх 

практичного застосування для реалізації основних завдань менеджменту 

персоналу. 

 

8.  65.433.1 

В 19 

 

Василькевич Л. О.  
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективнос-

ті діяльності туристичних підприємств на основі дослідження 

моделей поведінки споживачів : монографія / Л. О. 

Василькевич, О. І. Кузьмак. – Т. : Терно-граф, 2014. – 208 с. : 

рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні, методологічні і 

прикладні аспекти проектування і впровадженняорганізаційно-економічно- 

го механізму підвищення ефективності діяльності туристичних 

підприємств. Проведено оцінку стану, рівня впровадження та 

ефективності комплексу маркетингу туристичних підприємств України тощо.  

 

9.  65.9 

(4Укр) 

Г 14 

 

Гайдуцький  П. І.  

Незалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. – К. : Інфор- 

маційні системи, 2014. – 528 с. : рис., фото. кол. 

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

Анотація: У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України 

за роки незалежності, а також питання модернізації українського 

суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, 

закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної 

економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об'єктивних і 

суб'єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських 

і європейських викликів.  

 

10.  65.5я7

3-1 

Г 67 

 

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

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

264 с. 

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

Анотація: У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнарод-

них економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на 

проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, торгівлі, руху 

капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, досягненні 

Україною гідного місця в світових економічних процесах. 

 

 65.261.

411 

(4Укр) 

І-20 

Іванов Ю. Б.  

Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. 

Крисоватий, О. М. Десятнюк ; М-во освіти і науки України. – 

К. : Атіка, 2006. – 920 с. : табл., схеми. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Підручник знайомить з історичними аспектами 

становлення та розвитку податкової системи, її структурою та 

функціями. Значну увагу приділено також висвітленню зарубіжного 

досвіду організації податкових систем.  

 

 65.30 

(4Укр)-

551 

І-66 

 

Інноваційний розвиток промисловості як складова 

структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / 

О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за 

ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : 

НІСД, 2014. – 152 с. : табл. – (Економіка ; вип. 15.). 

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

Анотація: Проаналізовано сучасний стан і можливості ефективного 

використання інноваційного потенціалу промисловості, розкрито 

інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено 

напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних 

кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного 

розвитку у стратегії модернізації промисловості України. 

 

 65с51кр 

І-74 

 

Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. 

наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 15–16 травня 

2014 р. / МОН, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Київський нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; відп. за вип. В. М. Соловйов. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 212 с. 

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

Анотація: У статтях збірника викладено сучасні методологічні підходи  

до моделювання економічних систем на засадах міждисциплінарного під-

ходу. Зокрема, розглядаються питання побудови кількісних і якісних 

характеристик систем у рамках парадигми економіки складності, 

нейрон- нечітких, еконофізичних, агентно-орієнтованих та інших 

конструктивних технологій моделювання тощо. 

 

11.  65.9 

(4Укр) 

К 43 

 

Кириленко  І. Г.  
Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія / 

І. Г. Кириленко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Пропонована монографія – це своєрідна проекція вчення В. І. 

Вернадського про ноосферу на сучасні реалії: як у світовому контексті, 

так і на національному рівні.  

 

12.  65.291.

213я73-1 

К 49 

 

Клівець П. Г.  
Стратегія підприємства : навч. посіб. / П. Г. Клівець. – К. : 

Академвидав, 2007. – 320 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито сутність, основні концеп- 

ції, етапи розвитку, особливості різних видів стратегій підприємства і 

їх роль у забезпеченні його конкурентоспроможності, досягненні 
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економічного успіху.  

13.  65.268 

(4Укр) 

К 61 

 

Колосова В. П.  

Співробітництво України з міжнародними установами та 

секторальна бюджетна підтримка : [монографія] / В. П. 

Колосова ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 

255 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розкриваються головні питання співробітництва 

України з провідними міжнародними установами, зокрема Міжнародним 

валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструк- 

ції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, стосовно 

залучення та використання фінансових ресурсів.  

 

14.  65.052.2 

К 70 

 

Корягін М. В.  
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : 

монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Львів. комерц. акад. – 

Л. : ЛКА, 2015. – 236 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджено існуючі підходи до побудови 

методології бухгалтерського обліку та представлено якісно новий погляд 

на її структуру, склад і напрями розвитку. Запропоновані концептуальні 

зміни у структурі методології бухгалтерського обліку дозволяють 

привести вітчизняну облікову методологію до рівня світових вимог з 

урахуванням досвіду різних країн.  

 

15.  65.262.

101-09 

К 89 

 

Кузьмак О. М.  
Ризик-менеджмент у банківській діяльності: теорія та практика : 

монографія / О. М. Кузьмак. – Т. : Терно-граф, 2014. – 308 с. : 

рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні та методологічні 

аспекти банківських ризиків та банківського ризик-менеджменту. 

Проведено оцінку сучасних методів управління ризиками у ризик-

менеджменті комерційних банків України.  

 

16.  65.052.

8я73-1 

К 90 

 

Кулаковська Л. П.  
Організація і методика аудиту : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : 

Каравела, 2006. – 560 с. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику відповідно до навчальної програми 

за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської 

діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання. 

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази Міжнародних 

стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської 

палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту. 
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17.  65.43я

73-1 

Л 84 

 

Лук'янов В. О.  
Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / 

В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; Ін-т економіки та управління. – 2-е 

вид., переробл. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 345 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(2) 

Анотація: У посібнику розглянуті сучасні концепції організації 

обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних 

засадах організації обслуговування гостей. Розглянуті теоретичні та 

практичні аспекти організації обслуговування в готельно-ресторанному 

бізнесі відповідають сучасним вимогам ведення бізнесу, міжнародним 

стандартам та вимогам УЄФА до приймаючих країн.  

 

18.  65.5-

65я73-

1 

М 58 

 

Міжнародні організації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / М-во освіти і науки України ; за ред.: Ю. Г. Козака, В. В. 

Ковалевського, З. Кутайні. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : 

Центр учбової л-ри, 2007. – 440 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У книзі висвітлюються питання загальних закономірностей 

діяльності та історії виникнення міжнародних організацій, дається 

характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, досліджуютьс

я регіональні та неурядові економічні організації, а також особливості 

діяльності України в міжнародних організаціях.  

 

19.  65.052

ц(0) 

М 58 

 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. – К. : 

Фенікс, 2013. – 1018 с. – (Рада з Міжнародних стандартів 

аудиту та надання впевненості). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Ч. 2. – 365 с.  

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: До уваги читача – міжнародні професійні стандарти для 

здійснення аудиторської діяльності. Вони видаються Міжнародною 

федерацією бухгалтерів через Раду з Міжнародних стандартів аудиту 

та надання впевненості. Призначення стандартів полягає у забезпеченні: 

високого рівня гарантій щодо якості аудиторських послуг; високого іміджу 

професії аудитора; взаємозв’язку між окремими елементами та 

процесами аудиторського циклу; вирішення спірних питань між 

аудиторами та замовниками їх послуг, встановлення рівня 

відповідальності аудиторів; розуміння користувачів аудиторської 

інформації процесу аудиторської перевірки. 

 

20.  65.263.

12я73-1 

М 33 

 

Матвійчук А. В.  
Аналіз і управління економічним ризиком : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / А. В. Матвійчук ; МОН України, 

Вінницький нац. техн. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://buchuchet.uabs.edu.ua/ua/?option=com_zoo&task=item&item_id=1951&lang=ua
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Анотація: В навчальному посібнику розкривається сутність проблеми 

побудови математичних моделей аналізу, прогнозування та управління 

фінансово-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. 

Представлено різні підходи до якісної та кількісної оцінки економічних 

ризиків, управління портфелем цінних паперів, запропоновано методики 

прогнозування фінансових часових рядів із використанням адаптивних 

репресійних моделей та нейронних мереж.  

 

21.  65в 

631кр 

М 74 

 

Моделювання та інформаційні технології в економіці : 

монографія / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; за заг. ред. 

В. М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 458 с. : 

рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках монографії розглянуто сучасні підходи до 

моделювання та управління складними системами з емерджментними 

властивостями. Показано, що теорія складності може слугувати 

природною парадигмою створення надійних методів і продуктивних 

моделей. 
 

22.  65.292.

34-21 

Н 73 

 

Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах 

сучасних соціально-економічних трансформацій : кол. моногр. / 

К. А. Алєксєєва, Т. В. Бабік, Н. О. Бабіна [та ін.] ; за заг. ред. С. 

В. Захаріна ; М-во освіти і науки України, Київський нац. 

лінгв. ун-т. – К. : Вид-во КНЛУ, 2014. – 330 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії висвітлено питання впровадження технологій 

управління вартістю, фінансового менеджменту, підтримки економічної 

безпеки, стимулювання нарощування людських ресурсів, управління інте- 

лектуальним капіталом, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та ін.  

 

23.  65.291.

21я73-1 

Н 72 

 

Новак В. О.  
Організаційна поведінка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т, 

Нац. ун-т харчових технологій. – К. : Кондор, 2013. – 494 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Метою підручника є узагальнення матеріалів щодо 

впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес 

при вивченні навчальної дисципліни "Організаційна поведінка". Підручник 

детально знайомить читача з головними концепціями управління 

організацією та роллю особистості в ній, розкриває зміст усіх 

компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології 

менеджменту.  

 

24.  65.246.

95р30я

Питання охорони праці у випускних роботах студентів в 

галузі знань "Природничі науки" / МОН України, ЧНУ ім. Б. 
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73-1 

П 35 

 

Хмельницького ; уклад.: Н. В. Сисоєнко, Л. І. Юхименко, Л. З. 

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

Хмельницького, 2014. – 108 с. 

Кількість примірників: 32 – ЦА(29), ЧЗ №4(3) 

Анотація: У посібнику подано рекомендації щодо написання розділу з 

охорони праці у випускних роботах студентів  та важливі нормативно-

правові акти, що регламентують питання охорони праці в соціально-

педагогічній сфері. 

 

25.  65.261.

411я73-1 

П 44 

 

Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. Г. Баранова, Є. М. Богатирьова, В. П. Волощук [та ін.] ; за 

заг. ред. В. Г. Баранової ; М-во освіти і науки України, 

Одеський нац. екон. ун-т. – О. : ВМВ, 2014. – 344 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи 

функціонування податкової системи в цілому та висвітлено спицифіку 

побудови податкової системи України зокрема згідно з Податковим 

кодексом. Визначено механізми розрахунку податків. 
 

26.  65.261.

33я73-1 

П 78 

 

Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозуван- 

ня : навч. посіб. / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, К. М. Бліщук 

[та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. – К. : К.І.С., 2014. – 200 с. : 

рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено загальні засади 

бюджетного прогнозування на місцевому рівні, структуру моделі 

бюджетного прогнозування, джерела інформації для її формування; 

описано базу даних та кроки щодо її оновлення. Основну увагу приділено 

процесу бюджетного прогнозування, зокрема підходами до 

прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів, особливостям 

прогнозування видатків на фінансування галузей бюджетної сфери 

тощо.  

 

27.  65.050.

17 

С 40 

 

Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : 

монографія : в 3 т. Т. 3 / Г. В. Козаченко, С. К. Рамазанов, О. 

М. Ляшенко [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. – Луганськ : 

Промдрук, 2014. – 337 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: В монографії надано результати дослідження економічної 

безпеки за рівнями системи "держава – регіон – підприємство". 

Досліджено сучасні проблеми і напрями підвищення рівня фінансової 

безпеки небанківських фінансово-кредитних установ, властивості 

системи тіньової екноміки та її вплив на економічну безпеку регіону, 

сутність та характер економічної безпеки у системі вищої освіти 

України.  
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28.  65.291.

21 

С 91 

 

Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процессами : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ. 

та молодих вчених, 17–18 берез. 2011 р. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т, Ін-т економіки 

та менеджменту ; голов. ред. М. В. Новикова. – К. : Вид-во 

НАУ, 2011. – 286 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Матеріали науково-практичної конференції містять 

короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, 

аспірантів та викладачів. 

 

29.  65.261.

411.15 

(4Ук) 

У 31 

 

Удосконалення оподаткування прибутку підприємств 

України : [монографія] / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. 

Калюга [та ін.] ; за заг. ред.: Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської ; 

Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 526 с. : 

табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджено еволюцію, сучасний стан і 

тенденції розвитку оподаткування прибутку підприємств в Україні. 

Розглянуто теоретичні питання формування системи бухгалтерського 

обліку, адаптованої для цілей оподаткування прибутку згідно з 

Податковим кодексом України, удосконалення методології подання 

податкової інформації у взаємозв'язку з показниками фінансової 

звітності, а також формування прозорової системи контролю за 

правильністю справляння податку.  

 

30.  65.013.

8я73-1 

Я 72 

 

Яремко Л. А.  
Перехідні економічні системи : навч. посіб. / Л. А. Яремко, А. 

М. Ващишин ; за ред. Г. І. Башнянина. – Л. : Новий Світ-2000, 

2014. – 366 с. : табл., рис. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник присвячений розгляду функціонування 

та еволюції перехідних економічних систем постсоціалістичного типу. 

Основна увага приділена розгляду перехідної економічної системи 

України.  
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1.  67 

Д 36 

 

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

Вип. 62 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

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

Вид-во Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького, 2013. – 559 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 63. – 2014. – 428 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 64. – 2014. – 504 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випусках збірника висвітлюються актуальні питання 

теорії та історії держави і права, державного управління, 

адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і 

підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, 

кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага 

приділяється проблемам сучасної політичної науки.  

 

2.  67.404.

212. 

474Ук 

К 24 

Кармаза О. О.  

Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: 

матеріальний та процесуальний аспекти : монографія / О. О. 

Кармаза. – Миронівка : Миронівська друк., 2013. – 400 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії грунтовно досліджуються теоретичні й 

практичні особливості охорони та захисту житлових прав в 

нотаріальному, виконавчому і цивільному процесах. В науковій роботі 

розглядаються історичні аспекти розвитку житлового законодавства в 

Україні, розкривається зміст принципів житлового права, аналізується 

поняття та система житлових прав громадян тощо.  

 

3.  67.401.

031.2-

324 

К 57 

Кодекс адміністративного судочинства України : чинне 

законодавство зі змінами та допов. : станом на 20 березня 2014 

р. – Офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 196 с. – 

(Кодекси України). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Кодексі станом на 20 березня 2014 року подаються 

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

України "Про  внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо компетенції Верховного Суду України" № 887-VII від 
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14.03.2014 (статті: 171-1, 236, 237, 238, 239, 239-1, 239-2, 240, 243). 

4.  67.401.

041-324 

К 57 

Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне 

законодавство зі змінами та допов. станом на 1 трав. 2014 р. – 

Офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 284 с. – (Кодекси 

України). 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У кодексі станом на 1 травня 2014 року подаються останні 

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

"Про відновлення довіри до судової влади в Україні" № 1188-VII від 08.04.  
 

5.  67.401.

143.1 

(4Укр) 

К 63 

 

Комзюк В. Т.  
Митні органи України: адміністративно-правовий статус : 

монографія / В. Т. Комзюк ; Харківський нац. ун-т внутрішніх 

справ. – Х. : НікаНова, 2013. – 340 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексному аналізу адміністра- 

тивно-правового статусу митних органів України. Визначено його мето- 

дологічні засади, охарактеризовано зміст, структуру та особливості.  

 

6.  67.404.

0 

К 72 

 

Коструба А. В.  
Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних 

відносин : монографія / А. В. Коструба ; НДІ приватного права 

і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака, Нац. акад. 

правових наук України. – К. : Ін Юре, 2014. – 371 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню правової природи 

правоприпиняючих юридичних фактів в механізмі правового регулювання 

майнових відносин, а також особливостей спричинення ними наслідків у 

формі припинення прав, обов'язків та правовідносин, що існують між 

суб'єктами цивільного права.  

 

7.  67.401.

114 

(4Укр) 

Л 61 

 

Ліпкан  В. А.  
Консолідація інформаційного законодавства України : моногра- 

фія / В. А. Ліпкан , В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло ; за заг. ред. В. 

А. Ліпкана ; Глобальна орг. союзницького лідерства, Акад. 

безпеки відкритого сусп-ва, Акад. наук вищ. освіти України. – 

К. : Ліпкан О. С., 2014. – 416 с. – (Ordo Ordinans ; № 10). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам 

консолідації інформаційного законодавства України, детально 

розглянуто консолідацію конституційних положень щодо інформаційних 

правовідносин у законодавстві; особливості застосування консолідації 

при кодифікації інформаційного законодавства України тощо.  

 

8.  67.401.

114 

(4Укр) 

Ліпкан В. А.  
Інкорпорація інформаційного законодавства України : моногра- 

фія / В. А. Ліпкан, К. П. Череповський ; за заг. ред. В. А. 
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Л 61 

 

Ліпкана ; Глобальна орг. союзницького лідерства, Акад. 

безпеки відкритого сусп-ва, Акад. наук вищ. освіти України. – 

К. : Ліпкан О. С., 2014. – 392 с. : фото. – (Ordo Ordinans ; № 12). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії детально розглянуто інкорпорацію конститу- 

ційних положень щодо інформаційних правовідносин у законодавстві; 

особливості застосування інкорпорації при систематизації інформацій- 

ного законодавства України тощо.  

 

9.  67.401.11 

(4Укр) 

Л 61 

 

Ліпкан В. А.  

Адміністративна відповідальність за порушення порядку 

державної закупівлі товарів, робіт і послуг : монографія / В. А. 

Ліпкан, М. Ю. Довгань ; за заг. ред. В. А. Ліпкана ; Глобальна 

орг. союзницького лідерства, Акад. безпеки відкритого сусп-

ва, Акад. наук вищ. освіти України. – К. : Ліпкан О. С., 2013. – 

302 с. : табл. – (Ordo Ordinans ; № 11). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретичним та практичним 

проблемам адміністративної відповідальності за порушення порядку 

державної закупівлі товарів, робіт і послуг. У ній на основі чинного 

законодавства, наукових поглядів, практики правозастосування 

визначаються місце державних закупівель в системі засобів публічного 

регулювання господарської діяльності, з'ясовано сутність державних 

закупівель тощо.  

 

10.  67.400.7 

(4Укр) 

О-35 

 

Овчаренко В. А.   
Місцеве самоврядування в Україні: історичні витоки, 

становлення та перспективи : монографія / В. А.  Овчаренко. – 

К. : Логос, 2014. – 912 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У центрі уваги автора питання, пов'язані з виникненням, 

становленням та перспективами подальшого розвитку одного з головних 

інститутів громадського суспільства, – самоврядування як права 

територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого 

значення та як основи впорядкування діяльності сучасної правової, 

демократичної та соціальної держави. 

 

11.  67.404.

212.3 

О-58 

 

Онищенко Г. В.  
Банківські гарантії : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. 

Петренко. – К. : Алерта, 2014. – 288 с. 

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

Анотація: Книга присвячена питанням історичного розвитку та 

особливостей правового регулювання банківських гарантій в Україні та 

інших країнах, що відносяться до різних правових систем. На основі 

порівняльно-правового аналізу положень законодавства та судової 

практики низки країн авторами запропоновано шляхи удосконалення 

чинного законодавства України у сфері банківських гарнатій з метою 

приведення його у відповідність до європейських стандартів у цій сфері.  
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12.  67.404.

114 

О-58 

 

Онищенко Г. В.  

Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / 

Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 267 с. 

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

Анотація: Монографія присвячена комплексному дослідженню 

теоретичних та практичних питань, пов'язаних із довірчими 

правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена 

проблемам правової кваліфікації та визначенню, права що підлягає 

застосуванню до таких відносин.  

 

13.  67.401 

(4Укр) 

П 31 

 

Петьовка В. В.  

Надання адміністративних послуг в Україні: теорія і практика : 

монографія / В. В. Петьовка ; за наук. ред. А. О. Селіванова. – 

К. : ЛОГОС, 2014. – 215 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на підставі аналізу адміністративно-правової 

докторини зроблено спробу здійснити характеристику правової природи 

адміністративної послуги у системі адміністративного права та 

обгрунтувати поняття адміністративної послуги.  

 

14.  67.404.

013 

(4Укр)

П 54 

Поляков Б. М.  

Закон Украины "О восстановлении платежеспособности 

должника или признании его банкротом" : науч.-практ. 

комментарий : [в 2 т.]. Т. 1 / Б. М. Поляков. – К. : ЛОГОС, 

2014. – 406 с. 

Количество экземпляров: 1– ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В комментарии излагаются содержание и анализ статей 

Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или 

признании его банкротом" с использованием теории и судебной практики.  

 

15.  67.404.

5-324 

(4Укр)

С 37 

 

Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 1 жовтня 2013 р. – Офіц. текст. – К. : 

Паливода А. В., 2013. – 104 с. – (Кодекси України). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Кодексі станом на 1 жовтня 2013 р. подано останні 

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

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із 

запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" № 402-VII від 04.07.2013 (статті 89, 190). 

 

16.  67.400 

(4Укр) 

С 85 

 

Стрижак А. А.  

Установча влада: основні критерії легітимності внесення змін 

до Конституції України : наук. вид. / А. А. Стрижак. – К. : 

ЛОГОС, 2013. – 132 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні розкривається структура сучасного 

конституціоналізму, через призму якого сформульовано критерії 
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демократичної легітимності внесення змін до Конституції України або 

її перегляду. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід проведення 

конституційних реформ, правові позиції Конституційного Суду України 

щодо внесення змін чи перегляду Конституції України.  

 

17.  67.401.

02 

(4Укр) 

Т 51 

 

Токар-Остапенко О. В.  
Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: 

можливості застосування європейського досвіду в Україні : 

аналіт. доп. / О. В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратегічних 

дослідж.. – К. : Вид-во НІСД, 2013. – 47 с. 

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

Анотація: Розглянуто особливості врегулювання конфлікту інтересів 

на державній службі в зарубіжних країнах. Проаналізовано вітчизняний 

досвід урегулювання ситуацій довкола конфлікту інтересів, визначено 

основні проблеми у цій сфері, які перешкоджають реальній адаптації до 

умов Європейського співтовариства та потребують вирішення, надано 

практичні рекомендації. 

 

18. 67.401.

121 

(4Укр) 

У 45 

Україна. Закони.  

Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство. – 

Офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 100 с. – (Закони 

України). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 

19.  67.410.

1-324 

(4Укр)

Ц 58 

Цивільний процесуальний кодекс України: чинне 

законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квітня 2014 р. – 

Офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 204 с. – (Кодекси 

України). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Кодексі станом на 1 квітня 2014 року подаються останні 

зміни та доповнення, що набули чинності. 
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1.  85.313 

(4Укр)

6-8 

А 72 

 

Антонович М.  

Станислав Людкевич композитор, музиколог / М. Антонович. – 

Рим, 1980. – 68 с. – (Видання "Дзвонів" ; ч. 1). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Метою автора цієї праці є зібрати найважливіші дані про 

життя, композиторську і позакомпозиторську діяльність С. Людкевича 

та поділитися з читачами своїми власними спогадами про нього. 

 

2.  85.31я

72-1 

А 81 

 

Аристова Л. С.  

Музичне мистецтво. 3 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. 

закл. / Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. – К. : Освіта, 2013. – 

112 с. : іл. кол. 

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

Анотація: У підручнику, укладеному відповідно до вимог нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі 

"Мистецтво" та навчальної програми "Музичне мистецтво", подано 

матеріали, спрямовані на Формування і розвиток в учнів комлексу 

ключових, міжпредметних і предметних (музичних) компетентностей у 

процесі сприймання та практичної діяльності.  
 

3.  71.045 

А 86 

 

Артеменко А. П.  

Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної 

взаємодії : монографія / А. П. Артеменко, О. Ю. Бобловський. – 

Х. : Щедра садиба плюс, 2014. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розглядаються соціально-філософські 

аспекти проблеми міжкультурної взаємодії в умовах сучасності. 

Проаналізовано методологічні підходи до визначення та інтерпретації 

феномену міжкультурної комунікації в філософській спадщині XIX–XXI 

ст.  

 

4.  85.143 

(4Ит)-8 

Д 25 

 

Деболини Ф.  

Леонардо да Винчи : пер. с англ. / Ф. Деболини. – М. : АСТ : 

Астрель, 2002. – (Мастера и шедевры). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Серия посвящена художникам, жизнь и творчество 

которых рассматриваются на фоне социальных, политических и 

культурных событий эпохи. Каждая глава состоит из трех разделов 

культурной и исторической среде, каждый разворот посвящен 

отдельной теме и содержит вводный текст, иллюстрации и 
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комментарии. 

5.  85.314.

1(4Укр) 

Л 32 

 

Лащенко А. П.  

З історії київської хорової школи / А. П. Лащенко ; ред. О. А. 

Голинська. – К. : Музична Україна, 2007. – 198 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Ця книга є першою в Україні фундаментальною працею, в 

якій грунтовно досліджена і широко представлена історія становлення 

й розвитку хорової культури Києва від найдавніших часів до сьогодення. 

Специфіка київської хорової школи обумовлена діяльністю хорів 

(професійних, аматорських академічних, народних, церковних, 

театральних, дитячих тощо) і їх керівників – видатних вітчизняних 

хормейстерів, розвитком хорової освіти, взаємозв'язками та 

взаємовпливами з хоровими школами України, Росії, країн ближнього та 

далекого зарубіжжя. 

 

6.  85.333 

(4Укр)6 

М 15 

 

Макарик І.  
Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і 

радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; пер. з 

англ. Т. Цимбал ; наук. ред.: М. Климчук, Я. Цимбал. – 2-е 

вид., допов. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це розлогий екскурс у постколоніальну царину: крізь призму 

новаторських, ба навіть скандальних шекспірівських постановок 

Курбаса розглянуто поняття універсальності, цінності, канону, класики, 

високої/низької культури, ідеології, влади, імперського/колоніального, 

периферії/центру. Зосередившись на питаннях модернізму, перекладу, 

народництва, автора, ідеології, тексту, Ірина Макарик показує, що в 

СРСР боротьба за новий культурний лад була так само нелегкою і 

суперечливою, як боротьба за новий політичний, соціальний та 

економічний устрій. 

 

7.  71.1 

Н 16 

 

Нагорна Л. П.  
Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, 

рефлексивний потенціал : [монографія] / Л. П. Нагорна ; НАН 

України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса. – К. : Вид-во ІПіЕНД, 2014. – 382 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розкрито сутність основоположної у західній 

історичній культурології категорії «історична культура» – як фактора 

формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного 

історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична культура 

представлена як новітній концепт раціональності  в історичному 

пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, 

інтерпретування, репрезентацій минулого тощо.  

 

8.  85р30 

Т 33 

 

Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. Вип. 5 / 

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

О. П. Щолокова [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. 
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Драгоманова, 2004. – 214 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Збірник присвячений актуальним проблемам професійної 

підготовки вчителів. Висвітлюються сучасні підходи до формування 

педагогічної майстерності та розвитку творчих якостей студентів, 

надаються методичні рекомендації в галузі музичного виконавства та 

естетичного виховання молоді. 

 

9.  71.0 

(4Укр) 

У 59 

 

Універсальні виміри української культури : [монографія] / 

НАН України, Укр. філос. фонд, Центр гуманіт. освіти 

(Одеська філія) ; редкол.: В. А. Рижко (голова), О. С. Кирилюк 

(відп. ред.), В. С. Горський [та ін.]. – О. : Друк, 2000. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На матеріалі літературознавства та етнографії, на 

підставі аналізу філософських, літературно-художніх, епічних, 

поетичних, релігійних та міфологічних текстів української та світової 

культури розкриваються глибинні загальнолюдські світоглядні 

константи, котрі визначають не тільки антропологічну, але й 

культурну єдність усього людства. 

 

10.  85.03 

(4Укр)

я73-1 

Х 98 

 

Художня культура України : навч. посіб. для загальноосв. 

навч. закл. / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, 

Оніщенко О. І. ; за заг. ред. Л. М. Масол ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. – Х. : Ранок, 2010. – 240 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках посібника висвітлено найвизначніші явища 

художньої культури України від найдавніших часів до сучасності. 
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1.  72.5я7

3-1 

К 70 

 

Корягін М. В.  
Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. 

Ю. Чік. – К. : Алерта, 2014. – 622 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито основні елементи 

методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського 

обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її 

розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в 

Україні, так і за кордоном, питання підготовки тез наукової доповіді та 

написання наукової статті тощо. 

 

2.  72.52я

73-1 

П 14 

 

Палеха Ю. І.  
Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України. – К. : Ліра-К, 2013. – 334 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-

дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, 

висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру 

та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної 

роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх 

інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків 

наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової 

діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та 

магістерських робіт.  
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1.  74.262.

21я73-

1кр 

А 44 

 

Акуленко І. А.  
Елементи математичної логіки у поглибленому курсі 

математики: розроб. уроків для 10 кл. з поглибленим вивч. 

математики : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. 

закл. / І. А. Акуленко, Ю. Ю. Лещенко ; МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 66 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До посібника вміщено поурочні розробки та загальні 

методичні рекомендації щодо змісту, організації й проведення уроків з 

теми "Елементи теорії множин" (алгебра, 10 клас, рівень поглибленого 

вивченням математики) у загальноосвітніх навчальних закладах.  

 

2.  74.03 

(4Укр)

6-8 

С 91 

 

В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських 

педагогів : монографія / О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, 

В. С. Курило, І. Д. Бех [та ін.] ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, 

О. Я. Савченко ; НАН України, Українська асоц. В. 

Сухомлинського, Луганський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – 

Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 504 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До монографії ввійшли статті українських науковців і 

учителів-практиків, написані й опубліковані у різних виданнях за останні 

15 років. Вони присвячені педагогічним ідеям та діяльності видатного 

українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У 

статтях висвітлюються різні аспекти творчої спадщини педагога: 

проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, 

рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного 

середовища тощо.  

 

3.  88я73-1 

Г 17 

 

Галян О. І.  
Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. 

Галян. – К. : Академвидав, 2012. – 400 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Пізнання психологічної реальності є складним і делікатним 

процесом. Крім теоретичних знань, уміння чути, бачити і осмислювати, 

він потребує здатності тактовно, кваліфіковано здобувати необхідну 

інформацію експериментальним шляхом. Навчальний посібник допоможе 

вам оволодіти методами, інструментарієм, техніками експерименталь- 

ної психології та познайомить з раціональним плануванням. 
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4.  88.50 

Г 89 

 

Грошев С.  
48 психологических приемов и 99 золотых правил, чтобы 

подобрать ключик к любому человеку / С. Грошев. – Х. : Клуб 

семейного досуга, 2013. – 448 с. – (Слушай. Говори. 

Побеждай). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге несколько разделов, которые рассказывают об 

искусстве общения с друзьями, коллегами, в семье, есть даже подраздел 

"Искусство флирта". Книга может помочь разобраться в себе, узнать 

способы, правила, методы как разговаривать с людьми и как вести себя, 

чтобы добиваться нужного результата. Рассматривается много 

реальных ситуаций, есть тесты и упражнения для "практического" 

использования. 

 

5.  74.489.

4(4Укр) 

Д 37 

 

Десятов Т. М.  
Вища педагогічна освіта України в контексті світових 

глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз : монографія / 

Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко ; за ред. А. І. Кузьмінського. – К. : 

Арт Економі, 2014. – 152 с. 

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

Анотація: У книзі висвітлюється міжнародний досвід підготовки 

майбутніх учителів. Проаналізовано специфічні внутрішні національні, 

зовнішні загальноєвропейські та світові напрями розвитку вищої 

педагогічної освіти. Проаналізовано концептуальні основи реалізації 

компетентнісного підходу в національній  вищій освіті в умовах 

формування глобального інформаційного суспільства.  

 

6.  88.91я

2 

З-12 

 

Забродин Ю. М.  
Психодиагностика / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; под общ. 

ред. Ю. М. Забродина. – М. : ЭКСМО, 2010. – 448 с. – 

(Новейший справочник психолога). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Настоящий справочник посвящен одному из основных 

видов работы практического психолога – психологической диагностике. 

Собранные авторами-составителями материалы дадут читателю 

возможность представить современное состояние проблем 

"психодиагностики" понять ее сущность, специфику использования в 

разных условиях.  

 

7.  88.809

я73-1 

З-86 

 

Зеер Э. Ф.  
Психология профессий : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический проект : Мир, 

2008. – 331 с. – (Gaudeamus). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Психология профессий – новая отрасль отечественной 

прикладной психологии, изучающая психологические закономерности 
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профессионального становления личности, особенности профессиональ-

ного самоопределения, феноменологию профессионализации и 

психологические издержки этого процесса, а также проблемы 

профессиоведения. На основе обобщения работ отечественных и 

зарубежных ученых, а также исследований автора в учебном пособии 

изложены основные аспекты психологии профессий.  

 

8.  88.4я7

3-1 

К 26 

 

Карпенко Є. В.  
Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних 

українських учених : навч. посіб. / Є. В. Карпенко. – Дрогобич : 

Посвіт, 2014. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику представлені новітні дослідження 

сучасних українських науковців у галузі вікової та педагогічної психології. 

Посібник орієнтований на допомогу студентам вишів у поглибленому 

самостійному вивченні навчальних дисциплін «Вікова психологія» і 

«Педагогічна психологія». 
 

9.  88.352 

К 26 

 

Карпенко Є. В.  
Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : 

монографія / Є. В. Карпенко. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 

2013. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано й узагальнено теоретико-

методологічні засади дослідження процесів самоактуалізації і 

адаптації особистості, обгрунтовано авторську ієрархічну суб'єктно-

ціннісну модель життєздійснення особистості в адаптивно-захисному й 

актуалізаційно-копінговому модусах, здійснено аналіз даних порівняного 

емпіричного дослідження взаємозв'язку процесів самоактуалізації й 

адаптації особистості. 

 

10.  74.268.

39Укр-

0кр 

К 56 

 

Коваленко В. М.  
Поетичний гербарій : літературно-творча лабораторія : посіб. 

для вчителя / В. М. Коваленко. – 2-е вид., допов. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 304 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Автор посібника, письменниця й педагог; пропонує розробку 

занять літературно-творчої студії для старшокласників, де широко 

ілюструє шляхи практичної реалізації їхніх творчих здібностей через 

поглиблене ознайомлення із психологічними основами літературної 

творчості та творчою лабораторією письменника, в результаті чого не 

тільки посутньо змінюється їхнє сприймання й розуміння природи 

словесного мистецтва, а й розширюються можливості пошуку прийомів 

нової художньої інформації. 

 

11.  88я73-

1 

Л 55 

Либин А.  
Дифференциальная психология : Наука о сходстве и различиях 

между людьми : учебн. для студ. высш. учебн. завед., 
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 обучающихся по направлению и спец. Психологии / А. Либин. – 

5-е изд., испр. и допол. – М. : ЭКСМО, 2008. – 575 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В доступной форме излагаются основы анализа 

индивидуальных, групповых и типологических различий между людьми, 

проявляющихся в специфике организации нервной системы и психических 

процессов, интеллекта и сознания, в разнообразных чертах личности и 

поведения. Анализируются также общепсихологические 

закономерности, лежащие в основе индивидуальных свойств – 

темперамента, способностей и интеллекта, характера и стиля человека. 

 

12.  74.262.

21кр 

Л 68 

 

Лов'янова І. В.  
Професійно спрямоване навчання математики у профільній 

школі: теоретичний аспект : монографія / І. В. Лов'янова ; наук. 

ред. Н. А. Тарасенкова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 368 с. : 

табл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії висвітлено методичну систему  навчання 

математики у старшій профільний школі, орієнтовану на формування 

професійної спрямованості особистості старшокласника.  

 

13.  88.351.2 

М 23 

 

Маноха І. П.  
Психологія потаємного "Я" : [монографія] / І. П. Маноха ; ред. 

Ю. Г. Медюк. – К. : Поліграфкнига, 2001. – 448 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Монографія представляє результати наукового пошуку у 

визначенні природи й змісту потенціалу індивідуального буття людини. 

Культурно-історичний досвід людства свідчить, що досить довго 

потенційне в людині визначалось як "невідоме", "потаємне", "незрозуміле". 

Чи відрізняється бачення сучасної людини від прадавніх уявлень? Чи 

готова людина зрозуміти достеменні витоки своєї поведінки і діяння? Як 

глибоко знаходяться спонукальні механізми потаємного "Я"? Спробуємо 

відповісти на ці запитання з позицій онтологічно орієнтованого підходу. 

 

14.  88.91я

73-1 

М 48 

 

Мельничук О. Б.  

Психологічна діагностика : навч. посіб. для студ. подвійних 

спец. із спец. "Практична психологія" / О. Б. Мельничук. – К. : 

Каравела, 2013. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми 

психологічної діагностики. Кожна тема містить методичні вказівки 

щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, 

питання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури 

для обов'язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання а також 

список рекомендованої літератури.  

 

15.  74.484 Модернізація змісту вищої природничої і технічної освіти в 
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(0) 

М 74 

 

умовах переходу до нанотехнологій : монографія / К. Корсак, 

З. Тарутіна, Ю. Корсак [та ін.] ; НАПН України, Ін-т вищої 

освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с. : табл. – 

(Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми). 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2(1), ЦА(4) 

Анотація: Перша в Україні колективна монографія, присвячена 

аналізові світової освітньо-наукової еволюції початку ХХІ ст. з 

висвітленням найбільш імовірної картини майбутнього, яка  

детермінуватиме основні риси модернізації вищої освіти. Головний 

акцент зроблено на природничо-математичну складову вищої освіти, 

оскільки порятунок людства станеться тільки в тому разі, якщо воно 

докладе достатніх зусиль до прогресу у виробничих і гуманітарних 

технологіях.  

 

16.  74.489.0 

Н 63 

 

Ніколаєнко С. М.  
Сучасні засади формування професійно-педагогічних знань у 

студентів: дидактично-методичний аспект : монографія / С. М. 

Ніколаєнко ; голов. ред. В. С. Зубович. – Луцьк : Волинська 

обл. друк., 2004. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розглядаються актуальні питання 

дидактично-методичних основ професійної підготовки сучасних 

студентів, обгрунтовуються важливі аспекти розвитку педагогічної 

майстерності майбутніх учителів, акцентується  увага  на особистісно 

орієнтованих, сучасно-інформаційних технологіях, подаються особливості 

розвитку інтелектуального мислення студентів на основі формування 

грунтовних професійно-педагогічних знань, враховуючи ідеї 

економічного, естетичного, гуманістичного спрямування у вищих 

навчальних закладах освіти України.  
 

17.  74в 

Р 98 

 

Рябенко Є. М.  
Освіта як чинник розбудови соціальної держави: соціально- 

філософський аналіз : монографія / Є. М. Рябенко ; наук. ред. 

В. П. Бех. – Запоріжжя : Інтер-М, 2011. – 198 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена поданню системної 

характеристики соціальної держави як природного та закономірного 

продукту впливу національної системи освіти у контексті становлення 

суспільства знань і знаннєвої економіки. Обгрунтовано, що сучасна 

освіта спрямована на відбудову та зміцнення національної ідентичності 

та формування здатності держави й її громадян до адаптації в 

глобалізованому суспільстві інформаційних і технологічних змін.  

 

18.  88.23я

73-1 

Т 45 

 

Тітов І. Г.  
Вступ до психофізіології : навч. посіб. / І. Г. Тітов. – К. : 

Академвидав, 2011. – 296 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: На проблематиці взаємозалежності психіки та її 
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нейрофізіологічних механізмів зосереджений пропонований навчальний 

посібник. У ньому розкрито загальні засади психофізіології, нейрофізіоло- 

гічні основи психічних процесів, механізмів психіки і проявів психічного 

(мотивації, пам’яті, уваги, мислення і мовлення, емоцій, свідомості) 

тощо.  
 

19.  74.484 

(4Укр) 

Т 33 

 

Теоретико-методологічні засади модернізації змісту 

гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г. В. 

Онкович, Н. М. Дем'яненко, В. К. Майборода [та ін.] ; за заг. 

ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : 

Пед. думка, 2013. – 282 с. 

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

Анотація: У монографії досліджено проблему модернізації змісту 

гуманітарної освіти в контексті трансформації українського 

суспільства, що здійснюється під впливом глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів; визначено інноваційні підходи до розв'язання 

теоретичних, методологічних і методичних проблем розвитку вищої 

гуманітарної освіти, осучаснення її змісту відповідно до останніх 

вітчизняних і світових напрацювань у галузі гуманітаристики.  

 

20.  74.484.

4(4Укр) 

Ф 56 

 

Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої 

освіти в Україні: єропейський вимір : кол. моногр. / Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – К. : Пед. думка, 2012. – 

220 с. 

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

Анотація: В колективній монографії якість освіти розглядається в 

контексті входження України в європейський освітній простір. 

Поняття якості базується на тезі, що життєвий успіх і раціональність 

людини епохи криз і глобальних трансформацій залежить від її 

здатності до креативності без алгоритмів, до подолання меж та 

усталених зразків, до швидкості позбавлення звичок та вибудовування 

нових сенсів і постановки нових завдань відповідно до швидкоплинності 

змін.  

 

21.  74.483 

(4Укр) 

Х 43 

 

Хижняк З. І.  
Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. 

Маньківський. – К. : КМ Aкадемія, 2003. – 184 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Протягом усієї історії український народ не мав іншої 

інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, 

культури, ніж Києво-Могилянська академія. Пропонуємо ознайомитись з 

історією виразника і носія традиційних рис духовності українського 

народу, могутнього чинника формування його самосвідомості, джерела 

ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу.  

 

22.  74.204.

21я73-1 

Х 82 

Хоружа Л. Л.  
Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа. – К. : 

Академвидав, 2012. – 206 с. – (Альма-матер). 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику висвітлено сутність і значення професійної етики 

педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного 

процесу, моральні засади педагогічної професії.  

 

23.  88.3я7

3-1 

Х 98 

 

Хьелл Л.  
Теории личности: основные положения, исследования и 

применение : учебн. для студ. высш. учебн. завед., 

обучающихся по спец. Психология / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е 

изд. – СПб. ; К. ; Минск : Питер, 2003. – 608 с. – (Мастера 

психологии). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Учебник видных американских исследователей Л. Хьелла и 

Д. Зиглера адресован всем, для кого знание и практическое применение 

психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть 

его будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а 

также широкому кругу читателей, интересующихся вопросам 

современной психологии личности, межличностными и семейными 

отношениями. 

 

24.  74.202.

5я73-1 

Ч-44 

 

Чепіль М. М.  
Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. 

Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 223 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику викладено 

теоретичні, прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних 

технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію 

розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці 

педагогічних технологій, а також важливість особистісного фактора у 

їх упровадженні.  
 

25.  88.50 

Ш 93 

 

Штробель Т.  
Я знаю, что ты чувствуешь. Как понять своего собеседника по 

движениям тела, мимике и эмоциям / Т. Штробель ; пер. с нем. 

В. Степанова. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 

319 с. : ил. 

Количество экземпляров:1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: С этой книгой вы научитесь распознавать любой жест, 

движение, взгляд собеседника и узнаете, где можно использовать такие 

навыки. Уделите немного времени приведенным тестам и упражнениям – 

и приготовьтесь к головокружительному успеху в карьере и в личной 

жизни, к полному взаимопониманию с детьми, ведь отныне вы 

управляете любой ситуацией. 
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1.  75.491.

0я6 

B 92 

 

Bubka S. N.  
Kyiv – 1913. The First Russian Olimpiad = Київ – 1913. Перша 

Російська Олімпіада / S. N. Bubka, M. M. Bulatova. – K. : 

Olimpijska literature, 2013. – 232 с. : il. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У книзі висвітлені дві знакові події вітчизняної історії, які 

відбулися 100 років назад, – проведення у місті Києві Всеросійської 

виставки і приуроченої до неї Першої Російської Олімпіади. Розкрито, як 

Всеросійська виставка – 1913 в м. Києві відображала численні 

досягнення тих часів у різних галузях економіки, у науці, техніці, освіті, 

культурі країни, і те, як Перша Російська Олімпіада сприяла розвиткові 

вітчизняного спорту і олімпійського руху. Водночас досить докладно 

висвітлено багатовікову історію Києва – від давніх часів, коли 

зароджувалося місто, і до початку ХХ сторіччя. 

 

2.  75.491 

(0)гя6 

В 92 

 

Bubka S. N.  
Olympic constellation of Ukraine: Athletes = Олімпійська плеяда 

України: спортсмени / S. N. Bubka, M. M. Bulatova. – K. : 

Olympic literature, 2010. – 166 с. : il. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Увазі читача пропонуються розповіді про відомих 

спортсменів-учасників Олімпійських ігор.  

 
3.  75.491.0 

B92 

 

Bubka S.  

Olympic Sport in Society: History of Development and the Current 

Status = Олімпійський спорт у суспільстві: історія розвитку і 

сучасний стан / S. Bubka. – К. : Олімпійська література, 2013. – 

256 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: Перед читачем постають узагальнені результати 

досліджень про Олімпійські ігри, олімпійський рух та олімпійський 

спорт, як сукупність широких та багатогранних соціально-громадських 

явищ. 

  
4.  75.491.

0г 

B 93 

 

Bulatova M. M.  
Cultural Heritage of Ancient Greece and the Olympic Games = 

Культурна спадщина Древньої Греції та Олімпійські ігри / M. 

M. Bulatova, S. N. Bubka. – K. : Olympic literature, 2013. – 408 с. : il. 

Кількість примірників: 3 – ЦА(3) 

Анотація: На сторінках книги викладена історія зародження та 

розвитку Олімпійських ігор у контексті становлення давньогрецької 
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цивілізації в різні історичні періоди. 

5.  75.491.

0г 

B 93 

 

Bulatova M. M.  

Olympic Games, 1896–1972 = Олімпійські ігри, 1896–1972. Vol. 

1 / M. M. Bulatova, S. N. Bubka, B. N. Platonov. – K. : Olympic 

literature, 2013. – 496 p. : il. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: Принциповою особливістю роботи є те що, автори 

знайомлять читача з великою кількістю ентузіастів олімпійського 

спорту, всіх хто своєю працею збагачував Олімпійські ігри, 

перетворював їх на яскраве явище загальнокультурного характеру 

світового масштабу. 

  

6.  75.491.

0я23 

B 93 

 

Bulatova M. M.  
Your Оlympic Guidebook = Твій олімпійський путівник / M. M. 

Bulatova. – К. : Olympic literature, 2011. – 107 с. : il. 

Кількість примірників: 3 – ЦА(3) 

Анотація: В путівнику подано інформацію про історію Олімпійських 

ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні 

принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. 

Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та досягненнями 

атлетів світу й України в Олімпійських іграх. 

 

7.  75.491.

0я73-1 

Є-74 

 

Єрмолова В. М.  

Олімпійська освіта: теорія і практика : навч. посіб. / В. М. 

Єрмолова. – К. : Літера, 2011. – 336 с. : рис. 

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

Анотація: У посібнику розглянуто історичні та теоретико-методичні 

засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес 

школярів. Подано практичний матеріал з олімпійської освіти, який може 

бути використаний у навчальній та позакласній роботі в 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

 

8.  75.491.0 

Б 90 

 

Бубка С. Н.  
Олимпийский спорт в обществе: история развития и 

современное состояние : [монография] / С. Н. Бубка. – К. : 

Олимпийская лит., 2012. – 260 с. : табл. 

Количество экземпляров: 5 – ЧЗ №1(1), ЧЗ №6(1), ЦА(3) 

Аннотация: В монографии представлены обобщенные результаты 

исследований, в ходе которых их объекты – Олимпийские игры, 

международное олимпийское движение и олимпийский спорт – 

рассматриваются как совокупность широких и многогранных социально-

общественных явлений, отличающихся высокой значимостью и 

выходящих далеко за пределы традиционных областей знаний и 

практической деятельности. 

 

9.  75.491.0 

З-63 

Зірки олімпійського спорту України, 1994–2008. – К. : 

Олімпійська арена, 2011. – 208 с. : фото. 
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 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6(1), ЧЗ №1(1) 

Анотація: У виданні зібрані унікальні матеріали про перемоги 

українських олімпійців за період, коли Україна виступала на головних 

спортивних стартах планети окремою командою – з 1994 по 2008 роки.  

 

10.  75в 

И 15 

 

Ибрагимов М. М.  
Философия спорта как новый антропологический проект : 

монография / М. М. Ибрагимов. – К. : Олимпийская лит., 2014. – 

296 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В монографии на основе методологии культурологической 

антропологии предлагается концептуальная модель "философии 

спорта" с обоснованием соответствующего инструментария: 

"физкультурно-спортивное мировоззрение", "спортивный телесный 

опыт", "спортивное тело", "спортивная душа"...  

 

11.  75.717.

7 

И 86 

 

Искусство быть тренером. Уровень 1 / Нац. олимп. ком. 

Украины. – К. : Літера, 2011. – 108 с. : табл. 

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

Аннотация: Учебник по гребле "Искусство быть тренером" был 

разработан при непосредственным участии ФИСА. В разработке этого 

учебника принимали участие ведущие методисты, научные работники, 

тренеры и руководители спортивных организаций из разных стран мира. 

Данный курс обучения в ФИСА за последние годы прошли около четырех 

тысяч тренеров. Федерации многих стран мира используют данный 

учебник в качестве основного пособия для обучения гребле. 
 

12.  75.0я7

3-1 

М 42 

 

Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів 

збірних команд України з олімпійських видів спорту : навч.-

метод. посіб. / М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України ; за заг. ред. О. А. 

Шинкарук. – К. : Олімпійська л-ра, 2009. – 144 с. : табл., рис. 

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

Анотація: У навчально-методичному посібнику подано інформацію про 

зміст і організацію медико-біологічного контролю в процесі підготовки 

спортсменів збірних команд України, сучасні методи та діагностичну 

апаратуру, що використовуються під час тестування спортсменів в 

олімпійських видах спорту. 
 

13.  75.491.0 

Д 22 

 

ХХІІ зимові Олімпійські ігри. Сочі – 2014 : навч. посіб. / за 

заг. ред. М. М. Булатової. – К. : Нац. олімп. ком. України, 2013. – 

64 с. : іл. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і 

проведення XXII зимових Олімпійських ігор. Посібник знайомить із 

символами, церемонією та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли 

до олімпійськиої програми. 
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1.  76.0я7

3-1 

Ш 76 

 

Шнайдер В.  

Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / В. 

Шнайдер, П.-Й. Рауе ; пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. 

Іванова. – К. : Вид-во Акад. Укр. Преси, 2014. – 358 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: На сторінках посібника покроково розкриваються форми 

журналістики та проблеми журналіста – наочно, з використанням 

яскравих прикладів з практики. Практика передбачає точну інформацію: 

що чекає мене в цій професії, чим відрізняється робота в газеті від 

роботи в журналі, на телебаченні, в онлайн-редакції, в інтернеті? Як 

виглядає повсякденна робота в редакції? Куди, власне, подавати заяву на 

навчання? Що потрібно вже знати, щоб не осоромитися? Книга дає 

відповіді на ці питання. 
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1.  78.364.

111.1 

Б 59 

 

Библиотечно-библиографическая классификация : Средние 

таблицы : практ. пособие. Вып. 6. 3 Ж/О Техника. Технические 

науки / авт. кол.: А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич 

[и др.] ; отв. за вып. Г. В. Яковлева ; гл. ред. Э. Р. Сукиасян ; 

Российская гос. б-ка, Российская нац. б-ка, Б-ка Российской 

Акад. наук. – М. : Пашков дом, 2013. – 784 с. 

Количество экземпляров: 5 – ВО(2), ЗД(1), ЦА(2) 

Аннотация: Средние таблицы ББК предназначены для 

систематизации литературы в библиотеках разных типов и видов: 

универсальных научных, высших учебных заведений, отраслевых и 

специализированных. Таблицы также могут быть использованы в 

качестве методического пособия для центральных библиотек ЦБС, для 

учебных заведений, готовящих библиотечные кадры. Выпуск шестой 

Средних таблиц содержит новую редакцию отделов техники и 

технических наук.  
 

2.  78.364.

111.3 

У 59 

 

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та 

доповнення (2010) / Книжкова палата України ім. І. Федорова ; 

наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. Б. С. Волох ; підгот. вид.: М. Й. 

Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан. – К. : Вид-во 

Книжкової палати України ім. І. Федорова, 2013. – 168 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: Універсальна десяткова класифікація (УДК) – бібліотечна 

класифікація документів, широко використовується у всьому світі для 

систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного 

друку, різних видів документів і організації картотек. 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1.  84 

(4Ан)-4 

B 26 

 

Barrie J.  M.  
Peter Pan = Пітер Пен / J.  M. Barrie. – K. : Znannia, 2014. – 191 

с. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Джеймс Метью Баррі (1860–1937) – шотландский 

драматург, письменник і журналіст, автор романтичної казкової 

повісті "Пітер Пен", яка ось уже понад сто років залишається одним із 

найулюбленіших творів багатьох поколінь дітей. Дж. М. Баррі силою 

своєї уяви створив яскравий чарівний світ, в якому реальність тісно 

переплітається з фантазією і вякий із задоволенням зможуть поринути 

і маленькі, й дорослі читачі – усі, хто любить надзвичайно захоплюючі, 

часом навіть небезпечні, проте дуже веселі пригоди. 

 

2.  84 
(7США)-4 

О-37 

 

Henry O.  
The Roads We Take and Other Stories = Дороги, які ми 

вибираємо, та інші оповідання / O. Henry. – K. : Znannia, 2014. – 

207 с. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862–1910) – видатний 

американський письменник, всесвітньо визнаний майстер жанру короткої 

оповіді. Своїми гумором та гуманізмом він перетворює прозу життя 

маленьких людей на повчальні казки про вічні цінності, і байдуже, де 

відбувається дія – на Дикому Заході чи в бетонних нетрях Нью-Йорка. До 

збірки увійшли найбільш яскраві та неодноразово екранізовані твори О. Генрі з 

його надзвичайно багатої і різнопланової літературної спадщини. 

 

3.  84 

(4Ан)-4 

P 78 

 

Poe Edgar Allan  
The Murders in the Rue Morgue and Other Stories = Вбивства на 

вулиці Морг та інші оповідання / Edgar Allan Poe. – K. : 

Znannia, 2014. – 207 с. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Едгар Аллан По вважається засновником детективного 

жанру, а окремі його новели містять риси наукової фантастики, історій 

жахів та "фентезі".  Психологічний аналіз та вміння передавати 

глибинну правду через фантасмагорію вдало поєднуються в його 

творчому стилі. До пропонованої увазі читачів збірки увійшли 

найвідоміші новели письменника. 
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4.  84 

(4Ан)-4 

W 68 

 

Wilde Oscar  
An Ideal Husband. The Importace of Being Earnest = Ідеальний 

чоловік. Як важливо бути серйозним / O. Wilde. – K. : Znannia, 

2014. – 223 с. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Оскар Вайльд – неперевершений майстер афоризму й 

парадоксу. Його обдарування виявилося у різних жанрах, але особливе 

місце у творчому спадку О. Вайльда належить комедіям. Завдяки 

сценічності, живим діалогам, сповненим дотепності гострим епіграмам, 

виголошуваним персонажами, іскрометному, іноді навіть абсурдному 

гумору ці п’єси увійшли до золотого фонду світової літератури, 

витримали велику кількість театральних постановок та екранізацій. 

Увазі читачів пропонуються дві найвідоміші комедії О. Вайльда. 
 

5.  82.3 

(4Укр)-

43я26 

Є 92 

 

Єфремова Л. О.  
Частотний каталог українського пісенного фольклору : [у 3 ч.]. 

Ч. 2. Антологія-хрестоматія / Л. О. Єфремова ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського. – К. : Наукова думка, 2010. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Друга частина частотного каталогу українського пісенного 

фольклору містить 578 варіантів записів найпоширеніших творів дитячого, 

календарного та родинно-обрядового фольклору, народних балад, пісенної 

лірики та ліро-епічних пісень. Кожна пісня має відповідну паспортизацію, 

коротку стильову характеристику, посилання на першу частину каталогу.  

 

6.  84 

(4Укр)

6я4кр 

А 72 

 

Антологія творів письменників Черкащини про Велику 

Вітчизняну війну : до 70-ї річниці визволення Черкаської обл. 

від фашистських загарбників / упоряд. В. Коваленко ; передм. 

В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 476 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Це видання – унікальна посвідка темних і тяжних часів, які 

пережив, але все ще пам'ятає український народ. Черкаські письменники 

сильним поетичним і прозовим словом розповідають про Велику 

Вітчизняну війну. Герої книги – українська земля, її сини і дочки. 

 

7.  83.0 

А 91 

 

Астрахан Н. І.  
Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне 

моделювання : монографія / Н. І. Астрахан ; наук. ред. О. С. 

Чирков. – К. : Академвидав, 2014. – 432 с. – (Монограф). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Феномен літературного твору є вагомим чинником 

культурогенезу, що відображає єдність людини та світу. Теоретико-

методологічне обґрунтування принципів пізнання літературного твору в 

запропонованій монографії спирається на загальнонауковий метод 

моделювання. Літературознавче моделювання розглядається як 
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необхідний складник буття літературного твору.  

8.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

Б 87 

 

Брижицька С. А.  

Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста 

на могилі Т. Шевченка : монографія / С. А. Брижицька ; М-во 

культури України, Шевченківський нац. заповідник. – 2-е вид., 

допов. і переробл. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 201 с. : 

фото. 

 Екземпляри: всього: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У дослідженні викладено матеріал про людей (установлено 

їхні імена, сфера діяльності кожного), які безпосередньо були 

причетними до ухвалення рішення щодо заміни чавунного хреста 

(архітектор Віктор Сичугов), встановлено 1884 року на могилі Тараса 

Шевченка, на пам'ятник 1923 року (скульптор Калень Терещенко), а 

також подано спогади свідків цих подій і відгуки відвідувачів могили 

1925–1928 років. 

 

9.  83.3 

(4Укр)

р30кр 

В 67 

 

Волинець Ю. В.  
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Історія 

української літератури Х–XVIII століть" / Ю. В. Волинець, В. 

Т. Поліщук ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 162 с. 

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

Анотація: Методичні рекомендації укладено відповідно до програми з 

української літератури X–XVIII століть для студентів напряму 

підготовки 6.020303 - Філологія.  

 

10.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Г 67 

 

Горбань С. П.  
Зодчий із пекла: майже містичний детектив / С. П. Горбань, Н. 

П. Лапіна. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 240 с. : іл. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Низка загадкових подій та вбивств приголомшує мешканців 

старовинного палацу, збудованого за проектом відомого українського 

архітектора. Невже у вир життя втрутилися містичні сили, як у 

англійських замках з привидами? Це хитромудре павутиння починає 

розплутувати розумний та завзятий детектив Кінчев... Роман вражає 

психологізмом і точністю соціального аналізу дійсності, адже не 

випадково він був відмічений дипломом V Всеукраїнського конкурсу 

романів, кіносценаріїв та п'єс "Коронація слова" під назвою "Майстри 

неможливого". 

 

11.  81.2Ук-

923.8 

Д 18 

 

Данильчук Д.  
Український правопис : тексти лекцій / Д. Данильчук ; 

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

2013. – 60 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальне видання може бути використане у вивченні 

дисципліни "Українська мова у професійному спілкуванні" студентами 

спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" і 
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"Реклама та зв'язки із громадськістю". 

12.  83.3 

(4)4 

Д 41 

 

Джиджора Е. В.  

Исследования по средневековой литературе, ХІ–ХV вв. : сб. 

науч. работ / Е. В. Джиджора ; науч. ред. А. В. Александров ; 

М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, 

Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О. : Астропринт, 

2012. – 312 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В книге исследуются актуальные проблемы 

средневековой литературы XI–XV вв. В первой и второй частях 

представлены статьи, в которых рассматриваются теоретические 

вопросы средневековой книжности, а также раскрываются некоторые 

особенности ранней киеворусской гимнографии. Третья часть – 

монография, посвященная агиографическому творчеству выдающегося 

древнерусского книжника – Епифания Премудрого.    
 

13.  84 

(4Угорщ)-

4 

Е 86 

 

Естерхазі П.  
Небесна гармонія : роман / П. Естерхазі ; пер. Ю. А. Бушко. – 

Х. : Фоліо, 2013. – 416 с. – (Карта світу). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У своєму романі Петер Естерхазі – нащадок давнього 

аристократичного роду – з іронією і характерним угорським сумом 

відтворив історію своєї сім'ї, знаменитої угорської родини, що протягом 

століть переживала як високі злети, так і стрімкі падіння. 

 

14.  82.0 

З-61 

 

Зілинський О.  
Вибрані праці з фольклористики: до 90-річчя з дня народж. : у 

2 кн. Кн. 2 / О. Зілинський ; голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. 

М. Мушинка ; НАН України, Міжнар. асоціація україністів, Ін-

т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського. – К., 2013. – 579 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Багатогранні й глибокі праці вченого з історії 

фольклористики, дослідження обрядовості, епічної творчості, особливо 

походження дум та народних балад – є синтезом європейської та 

української наукової думки. Роботи О. Зілинського актуальні для нинішніх 

дослідників, адже ряд питань, до яких він звертався, продовжує 

перебувати у сфері наукового дискурсу сучасної фольклористики.  

 

15.  83.3Р5-

8...4 

З-43 

 

Звиняцковский В. Я.  
Побеждающий страх смехом: опыт реставрации собственного 

мифа Николая Гоголя / В. Я. Звиняцковский. – К. : Лыбидь, 

2010. – 240 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В книге предпринята попытка перечитать классика 

мировой литературы в контексте истории и культуры его родины – 

Украины. Читателю предстоит увлекательная работа: шаг за шагом 
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постигать "невыразимую духовность" гоголевского смеха, очищая от 

хрестоматийного глянца известные с детства образы. Под слоем 

наносных стереотипов обнаруживается драматичный, порой 

трагичный духовный мир, где архетипические страхи причудливо 

сплетаются с историей и мифом Украины.  

 

17.  83.3 

(4Укр)

6я73-1 

К 56 

 

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

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

Ковалів. – К. : Академія. – 2013 

Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 472 с. 

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

Анотація: Десятитомне видання історії української літератури 

покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX 

ст. до сьогодення. Третій том висвітлює літературний процес в Україні 

підчас національно-визвольних змагань і драму "розстріляного відроджен- 

ня" в культурно-соціальному контексті 20-х років. 

 

18.  84 

(4Укр)

6-4 

К 60 

 

Коленко Т. А.  
Одесские картинки по алфавиту : очерки / Т. А. Коленко. – 

Одесса : Optimum, 2014. – 178 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Очерки – воспоминания об Одессе и одесситах, 

сохраненные в памяти автора, родных и близких людей, выстроены в 

алфавитном порядке. От А до Я проходят картинки одесской жизни с 

30-х по 70-ые годы ушедшего в историю XX столетия. 

 

19.  84 

(4Укр)

6-4 

К 68 

 

Королева Н.  
Quid est veritas? (Що є істина?) : іст. повість / Н. Королева. – 

Чікаго : Денисюк М., 1961. – 452 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Увазі читача пропонується широкий діапазон інтерпретацій 

образу Понтія Пілата, як співчутливі, так і негативні характеристики 

його постаті, що простежуються від апокрифів до сучасних текстів, 

свідчить про складність євангельської колізії, розмірковуючи над якою, 

людство перевіряє й себе на розуміння Божих заповідей. 

 

20.  83.3 

(4Укр)4 

К 68 

 

Корпанюк М.  

Крайове та козацьке компілятивне літописання як історико-

літературне явище / М. Корпанюк ; НАН України, Ін-т 

літератури ім. Т. Г. Шевченка, Переяслав-Хмельницький держ. 

пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – К. : Літопис-ХХ, 1997. – 161 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Український народ заново створили нацією два стани: рицарі 

духу – монахи та рицарі зброї – козаки, які були активними у творенні 

національної культури. Тому досить потужним пластом давнього дня поза 

увагою літературознавців залишалося крайове монастирсько-

церковне, світське літописання, компіляції козацького літописання 

XVIII ст. Автор доводить, що ці жанри є повнокровним явищем у 
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літературному процесі XVI–XVIII ст.  

21.  81.1 

К 68 

 

Корпусна лінгвістика : [монографія] / В. А. Широков, О. В. 

Бугаков, Т. О. Грязнухіна [та ін.] ; відп. ред. В. А. Широков ; 

НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Довіра, 2005. – 

472 с. – Бібліогр.: с. 459–467. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії подано огляд розвитку та стану корпусної 

лінгвістики в історичному  та логічному аспектах. Наведено сучасні 

методи та засоби маркування структур природномовних текстів. 

Висвітлено зв'язок корпусної лінгвістики з теорією лексикографічних 

систем. Окреслено інформаційні, лінгвістичні та системотехнічні 

засади побудови Українського національного лінгвістичного корпусу тощо. 

 

22.  83 

К 78 

 

Краснова Л. В.  
У часопросторі Слова : зб. наук. пр. : до 90-річчя від дня 

народж. / Л. В. Краснова ; упорядкув. В. Зварич. – Дрогобич :  

Посвіт, 2014. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До ювілейного збірника ввійшли наукові студії останього 

десятиліття академіка АН Вищої освіти України, доктора філологічних 

наук, професора Людмили Краснової, які увирізнюють коло її наукових 

інтересів: поетика художнього твору, теорія й практика перекладу, 

історія української та російської літератур, компаративістика, а 

також спогади, рецензії, відгуки на наукові дослідження колег. 

 

23.  81.2-4 

Л 59 

 

Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії : 

[монографія] / В. А. Широков, В. М. Білоноженко, О. В. 

Бугаков [та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. 

: Довіра, 2010. – 296 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 277–293. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії викладено лінгвістичні та системотехнічні 

принципи створення великих тлумачних лексонів – основних об'єктів 

національної лексикографії. Сформульовано теоретичні підходи до 

побудови великих словників на основі розроблених авторами теорії 

лексикографічних систем і теорії семантичних станів. 

 

24.  83.3 

(4Укр)6 

Л 13 

 

Лаврусенко М. І.  
Праісторія в українській літературі: проблема кореляції 

наукового і художнього пізнання : монографія / М. І. 

Лаврусенко. – Кіровоград : Авангард, 2014. – 252 с. 

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

Анотація: Розвідка присвячена дослідженню проблем кореляції 

наукового та художнього пізнання в українській літературі XX–XXI ст. 

на дохристиянську тематику. На основі системного аналізу 

запропоновано класифікацію творів праісторичної тематики, вказано на 

пізнавальні та виховні можливості прози цього спрямування, 

актуальність її вивчення, аргументовано схему розгляду поетики 

науково-популярної та художньої прози Докії Гуменної, Валерія 
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Шевчука, Івана Білика, Василя Кожелянка.  

25.  84 

(4Укр)

6кр 

Л 38 

 

Левченко С.  

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

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. 
 

26.  83.3(0)

32я21 

Л 43 

 

Лексикон античної словесності / за ред.: М. Борецького, В. 

Зварича. – Дрогобич : Коло, 2014. – 730 с. 

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

Анотація: "Лексикон античної словесності" є універсальним: у ньому 

подано статті не тільки про античних поетів  і прозаїків, але й 

філософів, істориків, ораторів, теологів, учених різних профілів, тобто 

всіх, хто розвивав античну культуру, літературу, науки і залишив свій 

внесок у Слові.  

 

27.  84 

(4Укр)

6-4 

Л 83 

 

Лузіна Л.  
Київські відьми. Постріл в опері : пер. з рос. / Л. Лузіна. – Х. : 

Фоліо, 2013. – 444 с. : фото. – (Інтрига). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Авантюрні романи Лади Лузіної наповнені тонкою іронією 

та гумором, читаються завжди легко і невимушено. 

 

28.  84 

(4Укр)6 

Л 97 

 

Лятуринська О.  

Зібрані твори / О. Лятуринська ; ред.: Б. Гошовський, С. 

Кузьменко. – Торонто : Вид. Організації Українок Канади, 

1983. – 813 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Увазі читача пропонуються поетична творчість Оксани 

Лятуринської, з перших сторінок зачаровує універсальність та 

гармонійність її поезії. 

 

29.  84 

(7Пар)-4 

М 27 

 

Маркос Х. М.  
Зима Гюнтера : [роман] / Х. М. Маркос ; пер. з ісп.: Я. В. 

Губарєв, І. Ю. Проценко ; передм. О. В. Тараненко. – К. : 

Талком, 2014. – 245 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Роман описує подорож педантичного працівника 

Всесвітнього Банку, парагвайця з німецьким корінням, разом з його 

дружиною Елізою, чуттєвою афроамериканською іспаністкою, до 

осередку терору південноамериканської держави в епоху війни на 

Мальвінських, або Фолклендських, островах, щоб спробувати врятувати 

свою племіницю, молоду поетесу, яку цькують за те, що вона пише вірші.  
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30.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

М 31 

 

Масенко Л. Т.  
У Вавилонському полоні. Теми національної та соціальної 

неволі у драматургії Лесі Українки / Л. Т. Масенко. – К. : 

Соняшник, 2002. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У праці відомого мовознавця здійснено філологічний аналіз 

ключових тем, мотивів і образів драматургії Лесі Українки. Національну 

та соціальну проблематику творчості письменниці розглянуто в 

контексті тогочасної суспільно-політичної боротьби ідеологій 

націоналізму, соціалізму та лібералізму.  

 

31.  83.3 

(4Укр)4 

М 34 

 

Матушек О. Ю.  
Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського барокко : 

монографія / О. Ю. Матушек ; наук. ред. Ю. М. Безхутрий. – Х. : 

Майдан, 2013. – 360 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена дослідженню проповідей 

архієпископа Черніговського і Новгород-Сіверського Лазаря Барановича. 

Предметом студії стали автор, тексти й читачі двох збірників казань – 

"Меч духовный" (1666) і "Трубы словес проповьдных" (1674).  

 

32.  84 
(7США)-4 

М 45 

 

Мейлер Н.  
Пикассо. Портрет художника в юности / Н. Мейлер ; пер. с 

англ. К. Сошинской. – М. : ЭКСМО, 2002. – 400 с. : репрод., 

рис. – (Genius Loci = Гений места). 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Норман Мейлер – известный американский писатель и 

публицист, написал не просто биографию гения, скурпулезно изложив 

факты жизни великого художника, а создал замечательное 

художественное произведение, в котором судьба Пикассо рассмотрена в 

преломлении воспоминаний о нем его близких и столь же великих, как он, 

современников. 

 

33.  81.2Ан-

434 

М 59 

 

Миклаш Л. Т.  
Англо-український словник лісотехнічних термінів = English-

ukrainian dictionary of forestry and forest engineering terminology / 

Л. Т. Миклаш, Б. О. Магура. – Л. : Каменяр, 2013. – 126 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Англо-український словник лісотехнічних термінів для 

фахівців та студентів лісового комплексу охоплює основні терміни та 

терміносполуки галузі. Для кращого унаочнення сутності термінів у 

додатках наведено ілюстративний матеріал. 
 

34.  82.3 

(4Укр)-

442 

Мушкетик Л. Г.  
Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі 

оповідальної традиції українців та угорців : [монографія] / Л. 
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М 93 

 

Г. Мушкетик ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : ДСГ, 

2010. – 319 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена розгляду людини в народній казці. 

Роботу виконано на прикладі українських та угорських казок регіону 

Українських Карпат, що репрезентують основний тип європейської 

казки. 

 

35.  82.3 

(4Укр) 

М 93 

 

Мушкетик Л. Г.  

Фольклор українсько-угорського порубіжжя : монографія / Л. 

Г. Мушкетик ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Укр. 

письм., 2013. – 495 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розглянуто етнофольклорні взаємовпливи в 

народній культурі Закарпаття як самобутнього історико-культурного 

регіону. Висвітлено регіонально-локальну специфіку фольклору краю в 

межах окремих жанрових груп – народної пісенності, народної прози, – 

проаналізовано угорські запозичення в уснопоетичній творчості 

українців-русинів тощо.  

 

36.  82.3 

(4Укр) 

Н 52 

 

Нечуй-Левицький І.  
Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. 

Нечуй-Левицький. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 104 с. 

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

Анотація: Унікальна праця класика української літератури Івана 

Нечуя-Левицького була видана у 1876 році. У доступній науково-

популярній формі письменник  викладає свій досвід осягнення світогляду 

рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, 

філософії, історії.  

 

37.  84 

(4Укр)

6-5 

Н 73 

 

Новикова Л.  

Потойбіч тебе : поезії / Л. Новикова. – К. : Задруга, 2010. – 144 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Читачі більше знають творчість Лідії Новикової за її світлими 

віршами для дітей. Тепер авторка виносить на суд читачів свою задушевну, 

зворушливу лірику. І віримо, що ця лірика вам сподобається. 

 

38.  84 

(4Укр)

6-5 

Р 15 

 

Радзієвський В. А.  
У нас вже демократія? Дещо з новітньої історії України : зб. 

вибраних поезій / В. А. Радзієвський. – К., 2012. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У збірці знайшли своє поетичне відображення критично-

сатиричні погляди її автора на деякі соціально-політичні події та явища 

новітньої історії України – впритул до сьогодення.  

 



63 
 

 

39.  83.3 

(4Укр)

6-022 

Р 32 

 

Ревакович М.  
Persona non grata: нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм 

та ідентичність / М. Ревакович ; пер. з англ.: М. Дмитрієва [та 

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

Шевченка в Америці, Ін-т критики. – К. : Критика, 2012. – 336 

с. – (Критичні студії). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга містить вибрані статті та есеї, написані протягом 

двох останніх десятиліть і присвячені переважно феноменові Нью-

Йоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та 

проблемам творення ідентичності в літературі часів Незалежності.  

 

40.  84(4Ук

р)6-4 

С 51 

 

Смолич Ю. К.  
Мир хатам, війна палацам : роман / Ю. К. Смолич ; авт. 

передм. А. Землянської. – К. : Всесвіт, 2013. – 586 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Змінюються часи, змінюються епохи, а з ними змінюються 

наші погляди на ті чи інші історичні події. Але хто може сказати цілком 

впевнено, як треба розставити всі крапки над «і», як все було насправді і 

хто був правий чи винний? Особливо якщо це стосується таких складних 

та неоднозначних подій, як, наприклад, події в Україні між двома 

революціями 1917 року - лютневою та жовтневою. Саме ці часи описані 

в романі видатного українського письменника Юрія Смолича. 

 

41.  84 

(4Укр)

6-4кр 

С 60 

 

Соло / О. Добриднюк, О. Стрельчук, О. Рачек, О. Шаповал ; 

упоряд., наук. і літ. ред. В. М. Коваленко. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 65 с. 

Кількість примірників: 3 – АХ(2), (1) 

Анотація: Ця творча збірка – перше соло науково-творчого пера 

майстрів спеціальності "Літературна творчість" Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького. Їх четверо – як 

чотири стихії, як чотири сторони світу, як чотири пори року... Вони 

різні, але їм усім природня живинка творчого пошуку. 

 

42.  84 

(4Укр)

1-5 

С 72 

 

Спільною мовою: переклади поезії Тараса Шевченка: 200-

річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. / 

М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. 

О. Гончара ; редкол.: М. В. Поляков (голова) [та ін.] ; упоряд.: 

Н. А. Баракатова [та ін.]. – Д. : Ліра, 2014. – 200 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У виданні представлені переклади поезії Т. Г. Шевченка 

європейськими та східними мовами студентів факультету української й 

іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, які стали 

переможцями першого етапу конкурсу "Кращий переклад поезії Тараса 

Шевченка".  
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43.  84 

(4Ан)-4 

С 79 

 

Стерн Л.  
Трістрам Шенді : роман / Л. Стерн ; пер. В. С. Бойка. – К. : 

Техніка, 2013. – 606 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Роман про Трістрама Шенді, над яким автор працював сім 

років, не тільки надзвичайно химерний і демонстративно несхожий на 

всі твори, що виходили до нього, але й має свою особливу пунктуацію. 

Можна сказати, що Стерн пародіює просвітницькі романи, написані 

його попередниками, і уся книга в цьому сенсі може бути сприйнята як 

грандіозний жарт у дев'яти томах, як блискуча літературна 

містифікація. 
 

44.  81.0 

Т 19 

 

Таранец В. Г.  
Энергетическая теория речи : монография / В. Г. Таранец ; 

Международный гуманитарный ун-т. – 2-е изд., доп. – О. : 

Печатный дом, 2014. – 188 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В монографии исследуется развитие фонетической 

системы славянских и германских языков в дописьменный период, а 

также от древнейших письменных памятников до современного 

состояния.  

 

45.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко: текст і контекст. Великий льох / упоряд.: В. 

І. Пахаренко, Ю. Гончар. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 232 

с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга продовжує серію "Тарас Шевченко: текст і 

контекст", у якій планується видати найвідоміші, найвизначальніші 

твори поета й авторитетні, концептульні літературознавчі й 

методичні праці, їм присвячені. Цього разу в центрі уваги поема 

"Великий льох". Докладно представлені також історичні і фольклорні 

відомості про суботівські святині; літературознавчі, методичні й 

театральні інтерпретації поеми.  

 

46.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко: текст і контекст. Марія / упоряд.: В. 

Пахаренко, Ю. Гончар. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 232 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: У цій книжці подано один з підсумкових і визначальних у 

духовному плані творів Шевченка – поема "Марія". А також 

представлено досить широке коло літературних і фольклорних 

інтерпретацій євангельської історії життя Богоматері і її Сина. 

Запропоновано низку різноманітних літературознавчих і методичних 

потрактувань поеми. 

 

47.  83.3 

(4Укр)-5 

Т 48 

Ткачук М. П.  
Суб'єктно-об'єктна структура української лірики XIX–XX 

століть : [монографія] / М. П. Ткачук. – Т. : Медобори, 2014. – 
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 183 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії Миколи Ткачука досліджено лірику Маркіяна 

Шашкевича, Тараса Шевченка, Богдана Лепкого, Івана Франка, Андрія 

Малишка з погляду наратології. Зокрема увагу зосереджено на 

суб’єктно-об’єктній сфері названих авторів, тобто на формах 

вираження авторської свідомості. "Влучно моделюються суб’єктна 

сфера, взаємодія "я" – "ти", "я" – "інший", "я" – "ми".  

 

48.  81в 

Т 98 

 

Тюленев-Лисовик Л. П.  
Словарные множества. 3 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : 

Феникс, 2010. – 416 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В этой книге внимание уделяется двум иностранным 

языкам: испанскому и английскому. Более половины книги посвящено 

описанию чувственного мира человека. В этом и во многих других 

отношениях настоящая книга является естественным продолжением 

предыдущей книги автора, однако она может изучаться и независимо 

от предыдущей книги.  

 

49.  82.3(4) 

Ф 75 

 

Фольклор та мистецтво слов'ян у європейському контексті : 

до XV Міжнар. з'їзду славістів, (Мінськ, 2013) / Нац. акад. наук 

України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. 

М. Т. Рильського [та ін.] ; голов. ред. Г. А. Скрипник ; відп. 

ред. Л. К. Вахніна. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 

2012. – 276 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Колективна монографія присвячена актуальним проблемам 

славістичної фольклористики та мистецтвознавства. Автори 

звертаються до культурних надбань слов'янських країн, осмислюючи їх 

на тлі широкого європейського контексту. 

 

50.  84 

(4Укр)

6я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. спілки 

письменників України. № 2. Присвячується 200-й річниці від 

дня народження Тараса Григоровича Шевченка / шеф-ред. В. 

Коваленко ; ред. В. Ткаченко ; вид. рада: В. Захарченко [та ін.]. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 320 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Часопис присвячений Великому Генію Тарасу Шевченку. 

Перші сторінки, захоплюють читача Шевченковим посланням «І 

мертвим і живим…». А Василь Пахаренко роз’яснює, чому Шевченко є 

генієм, розповідає про універсальний талант митця. На сторінках 

видання є витяги із щоденника Шевченка, коментовані В. Захарченком, є 

цілий ряд поезій, присвячених Кобзарю.  

№ 3 : Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана 

Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося 

Осьмачки / уклад. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко ; вид. рада: 
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В. Захарченко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 

320 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Розпочинається видання неперевершеною поезією 

нашого національного героя Тодося Осьмачки. Далі подаються твори 

письменників Черкащини, присвячені правдолюбу і борцеві за 

справедливість Т. Осьмачці. 

Друга частина книги містить трактат Нечуя-Левицького 

«Непотрібність великоруської літератури для України і для 

слов’янщини», який ніколи не входив до зібрання творів письменника (це є 

відповіддю автора на Емський указ царя 18.05.1876 р. про повну заборону 

українського друку). В. Коваленко розкрила проблему любові і шлюбу у 

творчості І. Нечуя-Левицького, письменники проаналізували гумор і 

сатиру митця та «моральну сімейну катастрофу» «Кайдашевої сім’ї». 

Відомі поети М. Негода, І. Дробний та С. Хаврусь присвятили своє 

поетичне слово Нечую-Левицькому. 

№ 4 : Присвячується 40-й річниці з часу заснування 

Черкаського літературно-мистецького об'єднання імені Василя 

Симоненка / уклад. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко ; вид. рада: 

В. Захарченко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 

320 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Часопис містить матеріал з історії Черкаського 

обласного літоб’єднання імені Василя Симоненка, в ньому подаються 

відомості про сьогодення літературного об’єднання, є спогади 

письменників С. Левченка, І. Дубініна про роботу студійців та їхню 

творчість. 

 

51.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ц 40 

 

Цепа О. В.  
Образ автора в поезіях Тараса Шевченка до заслання : 

монографія / О. В. Цепа ; наук. конс. Г. Д. Клочек. – 

Кіровоград : Авангард, 2014. – 260 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У результаті узагальнення та систематизації розрізнених і 

неузгоджених поглядів дослідників уточнено основні теоретико-

методологічні аспекти філологічної категорії "образ автора", 

сформовано цілісне уявлення про неї. Уперше розроблено концепцію 

інтегрованого підходу та запропоновано результати комплексного 

аналізу образу автора в поезіях Тараса Шевченка 1837–1847 років. 

 

52.  84 

(4Укр)1 

Ш 32 

 

Шашкевич М.  
Повне зібрання творів / М. Шашкевич ; упоряд., ред. і авт. 

вступ. ст. М. Шалата. – Дрогобич : Коло, 2012. – 560 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 3 – АХ(2), (1) 

Анотація: У 1912 році – через рік після Шашкевичевого 100-річчя – 

вийшла книга "Писання Маркіяна Шашкевича", яка дотепер була 

тематично найповнішою. У 2012 році – через рік після Шашкевичевого 
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200-річчя – з'являється перше Повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича. 

53.  81.2Ук-4 

Ш 64 

 

Широков В. А.  

Елементи лексикографії : монографія / В. А. Широков ; відп. 

ред.: Т. О. Грязнухіна, О. Г. Рабулець ; НАН України, Укр. 

мовно-інформ. фонд. – К. : Довіра, 2005. – 304 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 294–301. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Подано нову концепцію та комп'ютерну технологію 

лексикографічної діяльності. На основі аналізу системотвірних 

відношень та інваріантів мовної субстанції розкрито формальні засади 

теорії лексикографічних систем, яка надає концептуальні засоби для 

створення та застосування словників і словникових комплексів у 

системах комп'ютерного опрацювання природномовної інформації.  
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1.  87.3(4)

я73-1 

А 66 

 

Андрущенко В. П.  
Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст) : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко ; М-во 

освіти України, Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т вищої освіти 

АПН України. – К. : Тандем, 2000. – 412 с. 

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

Анотація: Підручник є першою спробою систематичного викладу 

генези соціально-філософських ідей, поглядів, теорій західноєвропейських 

мислителів. Проаналізована суперечлива палітра осягнення таїнства 

соціального, чинників, які його детермінують, пошуку оптимальної 

форми та способу людського життя. 

 

2.  87.3(0)

6-702 

А 72 

 

Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає 

коробку / за наук. ред. А. С. Синиці ; пер.: І. В. Грабовський, У. 

І. Лущ, А. С. Синиця. – Л. : Літопис, 2014. – 374 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В антології вперше вміщено переклад дванадцяти знакових 

праць провідних сучасних західних представників аналітичної філософії – 

Едмунда Ґетьє, Роберта Столнейкера, Скотта Сомса, Тімоті 

Вільямсона, Кріспіна Райта, Аніла Ґупти, Томаса Наґеля, Джона Серля, 

Френка Джексона, Деніела Деннета, Девіда Чалмерса, Кіта Франкіша.  
 

3.  86.372 

(4Укр-

4Сум) 

В 39 

Вечерський В. В.  
Православні святині Сумщини / В. В. Вечерський. – К. : 

Техніка, 2009. – 224 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Книгу присвячено православним монастирям і церквам 

Сумської області XVII – початку XX ст. Автор досліджував ці пам'ятки 

церковної архітектури протягом останніх 25 років. Ця книга – 

історична довідка про Сумщину та її найвизначніші історичні міста, 

основні храми і монастирі краю, – як збережені, так і частково 

втрачені. 

 

4. 87.632.4 

І-26 

 

Ігнатьєв В. А.  
Націософія: соціально-філософський аналіз : [монографія] / В. 

А. Ігнатьєв ; [наук. ред. В. П. Бех] ; [МОН України, Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2010. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Монографія присвячена дослідженню фундаментально 

філософських проблем класичної традиції тлумачення націоналізму крізь 

призму онтологічної, методологічної та історико-філософської 

проблематики, що закладає теоретичну основу для формування 

філософського дискурсу нації в соціальній філософії.  

 

5. 86.23 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія релігій в Україні : наук. щорічник : у 2 кн. Кн. 1 / Ін-т 

релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігій, Львів. від-

ня Ін-ту укр. археографії та джерелозн. ім. Грушевського НАН 

України [та ін.] ; [упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. 

Орлевич] ; ред. рада: М. Капраль [та ін.]. – Л. : Логос, 2014. – 

808 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Кн. 2. – 642 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наукові статті збірників охоплюють широке коло питань 

історії розвитку християнства від найдавніих часів до кінця XX ст. 

Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового і 

культурного становища православ'я, римо- і греко-католицизму та 

протестантизму.   

 

6. 87.526 

І-98 

 

Іщенко М. П.  

Людина у всесвіті і світовій цивілізації : монографія / М. П. 

Іщенко, І. І. Руденко ; за ред. М. П. Іщенка ; Нац. банк України, 

Ун-т банківської справи Нац. банку України. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 458 с. 

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

Анотація: У монографії на основі аналізу наукових ідей, що зумовили 

протягом тисячоліть соціально-економічний, духовно-політичний, 

природно-біологічний і морально-гуманістичний прогрес людства 

викладені знання про загадки виникнення Всесвіту, життя і людини як 

основного суб'єкта становлення земної цивілізації, про тенденції 

технізації і технологізації життєдіяльності світової цивілізації, а 

також про людину в системі владно-управлінської діяльності.  

 

7.  87.6я7

3-1кр 

П 99 

 

П'янзін С. Д.  
Основи соціальної філософії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. спец. "Філософія" / С. Д. П'янзін. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2014. – 151 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник побудований на засадах проблемно-

методичного підходу до викладення матеріалу, що дозволяє вивчати 

основні соціально-філософські проблеми, концепції і теорії в контексті 

сучасних суспільних процесів, а не лише в абстрактно-теоретичній формі.  
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8.  86.37-22 

У-89 

 

Ухтомский А. А.  

Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета / А. 

А. Ухтомский ; Киевская духовная академия и семинария. – К. : 

Украинская Православная Церковь, 2013. – 336 с. – (Киевские 

духовные школы). 

Количество экземпляров:1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена 

исследованию первого после революции 1917 года русского перевода 

Нового Завета, выполненного известным богословом и экзегетом 

епископом Кассианом (Безобразовым). Автор рассматривает перевод 

епископа Кассиана, сравнивая его с другими известными переводами 

Священного Писания (как старыми, так и новейшими) на основе 

текстологического анализа некоторых новозаветных отрывков. 

 

9.  86.375-

424 

Ц 58 

 

Цігенаус А.  
Есхатологія. Майбутнє сотвореного в Бозі / А. Цігенаус. – Л. : 

Свічадо, 2006. – 352 с. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Що чекає нас за межею нашого земного життя? Як треба 

розуміти суд, царство небесне, пекло, чистилище, воскресіння? Ці та 

інші питання, які хвилюють кожну людину, з'ясовано у цій книзі. Окрім 

того, автор розкриває значення есхатології у богослов'ї та особистому 

житті людини, досліджує основи цієї науки, її біблійне підгрунтя, вчення 

Церкви, розглядає розуміння есхатологічних моментів у різні історичні 

епохи.  
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1.  91.9:24

кр 

Б 75 

 

Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. 

покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ; наук. ред. 

Г. М. Голиш ; уклад.: А. П. Іржавська, Н. В. Демченко ; авт. 

вступ. ст.: М. Н. Гаврилюк [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2014. – 40 с. – (Бібліографія вчених України ; 

вип. 5). 

Кількість примірників: 5 – ДБВ(1), ЦА(4) 

Анотація: Покажчик із серії "Біографія вчених України" містить 

відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого 

вченого і освітянина, доктора біологічних наук, професора Федора 

Федоровича Боєчка. Подано вичерпний бібліографічний список його 

наукових праць.  
 

2.  91.9:81 

М 31 

 

Лариса Терентіївна Масенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т 

"Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека ; уклад. Т. 

О. Патрушева ; авт. вступ. ст.: Л. Ткач, Н. Трач. – К. : Києво-

Могилянська академія, 2012. – 156 с. – (Вчені НаУКМА). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик репрезентує праці та публікації 

відомого українського мовознавця, провідного фахівця з соціолінгвістики, 

автора низки досліджень у галузі українського мовознавства, доктора 

філологічних наук, професора кафедри української мови Національного 

університету "Києво-Могилянська академія" Лариси Терентіївни Масенко. 

 

3.  91.9:74.2 

П 32 

 

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін 

для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) 

з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського : каталог / Нац. акад. пед. наук 

України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; упоряд.: Н. Г. Мацібора [та ін.] ; наук. ред. 

П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К. : Вид-во 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 376 с. : іл. 

Кількість примірників: 4 – ДБВ(1), ЦА(3) 

Анотація: До каталогу увійшли шкільні підручники та навчальні 

посібники українською, російською й іншими мовами 1918–1945 рр. 

видання з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського.  
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