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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 квітень 2014 – червень 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», «Журналістика», «Психолого-педагогічні науки», «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. 

34-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.  26.221

я6 

А 92 

 

Атлас волнения, течений и уровня Азовского моря / М-во 

чрезвычайных ситуаций Украины, НАН Украины, Украинский 

научно-исслед. гидрометеорологический ин-т ; под ред. В. В. 

Фомина. – К. : Феникс, 2012. – 240 с. : карты, табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Атлас является дополнением к  существующим 

справочно-монографическим пособиям по гидрометеорологическому 

режиму и динамике вод Азовского моря.  

 

2.  28.7/9я

73-1 

Б 63 

 

Біологія людини : навч. посіб. / С. Є. Шепелєв, М. М. Груша, 

О. І. Плиска [та ін.] ; за ред. О. І. Плиски. – К. : Кондор, 2014. – 

270 с. : мал. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник розглядає особливості структури та 

функціонування основних систем і органів людини, механізми нервової, 

гуморальної та імунної регуляції функцій, загальні уявлення про 

ураження окремих органів і найбільш важливі профілактичні заходи, 

здатні зменшити ризики виникнення захворювань тощо. 
 

3.  51.2р3

0я73-

1кр 

Б 81 

 

Бондаренко О. М.  
Методичні вказівки "Організація самостійної роботи з безпеки 

життєдіяльності" : для студ. вищ. навч. закл. всіх форм 

навчання / О. М. Бондаренко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 204 с. 

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

Анотація: Методичні вказівки відповідають програмі та концепції 

навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", затверджених 

Міністерством освіти і науки України, розраховані на студентів, 

підготовка яких здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"бакалавр", та викладачів вищих навчальних закладів; можуть бути 

використані як навчально-методичне забезпечення для підвищення рівня 

кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл у закладах післядипломної 

освіти, а також для організаторів та керівників закладів освіти. 
 

4.  5 

В 53 

 

Вісник Сумського державного університету : [зб. наук. ст.]. 

№ 1. Т. 2. Серія Медицина / М-во освіти і науки України ; 

редкол.: В. Е. Маркевич (голов. ред.), Л. Н. Приступа, М. А. 

Андрейчин [та ін.]. – Суми : Вид-во Сумського держ. ун-ту, 
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2011. – 160 с. 

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

Анотація: Збірник публікує статті, що пройшли рецензування, які 

містять нові теоретичні, експериментальні та клінічні дослідження з 

медичних наук.  

 

5.  22.18к

р 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 38 (291). 

Серія Прикладна математика. Інформатика / МОН України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. І. Кузьмінський 

(голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Б. П. Головня (відп. ред.), Л. 

В. Гришко, А. М. Гусак [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 94 с. 

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

Анотація: У "Віснику" розглядаються прикладні проблеми 

математичного моделювання, математичної фізики. Висвітлюються  

питання застосування інформаційних технологій в освіті, підготовки ін-

женерів-програмістів. Ряд праць присвячено клінічним та профілактичним 

проблемам медичної інформатики.                               
 

6.  26.304.

44 

Г 71 

 

Горяйнов С. В.  
Структура Солотвинского соляного диапира (Закарпатье) : 

монография / С. В. Горяйнов ; М-во образования и науки 

Украины, Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : 

Экограф, 2014. – 96 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Работа посвящена изучению геологической структуры 

Солотвинского месторождения каменной соли в Закарпатской области 

(Украина). Наличие действующих шахт с многочисленными выработка-

ми, свободными от крепления и доступными для наблюдений, позволяло 

рассмотреть месторождение изнутри, в коренном залегании. Методами 

структурной геологии создана объемная модель строения месторождения. 

Солотвинский соляной диапир, хорошо изученный бурением и шахтными 

выработками, может быть природной моделью для уточнения 

внутренней структуры аналогичных геологических образований – 

гранито-гнейсовых куполов, мантийных плюмов.  

 

7.  26.23 

Д 46 

 

Динаміка температури повітря в Україні за період інстру- 

ментальних метеорологічних спостережень : монографія / В. І. 

Осадчий, В. М. Бабіченко, Ю. Б. Набиванець, О. Я. Скринник ; 

Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. 

гідрометеоролічний ін-т. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 308 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії вперше узагальнено у повному обсязі клімато-

логічну інформацію з температури повітря (середньої, екстремальної 

(максимальної та мінімальної) за 130-річний період інструментальних 

метеорологічних спостережень і висвітлено її просторово-часову 

характеристику. 
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8.  26.325 

Е 62 

 

Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан 

та перспективи) : у 2 т. Т. 1 / Держ. комісія України по запасах 

корисних копалин ; за ред. Г. І. Рудька. – К. ; Чернівці : Букрек, 

2014. – 527 с. : рис., табл. 

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

Т. 2. – 520 с. : табл., рис. 

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

Анотація: Розглянуто й проаналізовано енергетичний потенціал надр  

України: стан і перспективи нарощування вуглеводневих покладів 

традиційного та нетрадиційного типів, твердих горючих корисних 

копалин (вугілля, горючі сланці), а також мінерально-сировинну базу 

урану. Схарактеризовано нафтогазоносні регіони України: Західний, 

Східний, Південний. Розкрито проблему формування покладів вуглеводнів 

тощо. 

 

9.  40.22я

73-1 

М 71 

 

Мищенко З. А.  
Агроклиматология : учеб. [для студ. высш. учеб. заведений] / 

З. А. Мищенко ; МОН Украины, Одесский гос. экологический 

ун-т. – К. : КНТ, 2009. – 512 с. : схемы, рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Учебник "Агроклиматология" издается впервые. В книге 

излагаются принципы сельскохозяйственной оценки климата и методы 

агроклиматической обработки многолетних наблюдений. Рассмотрен 

радиационный и тепловой баланс как энергетический механизм 

формирования сельскохозяйственного климата в различных регионах.  

 

10.  28.088 

Н 34 

 

Наукові основи збереження біотичної різноманітності = 

Scientific principles of biodiversity conservation : [наук. щоріч. 

зб.]. Т. 3 (10). № 1 / Ін-т екології Карпат НАН України ; 

редкол.: М. А. Голубець (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Простір-М, 

2012. – 208 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Тематичний щорічник публікує наукові статті, 

підготовлені за результатами оригінальних досліджень біотичного 

різноманіття (в усіх формах його прояву)флори, фауни, мікобіоти, 

угруповань та екосистем, а також матеріали критичної ревізії окремих 

таксонів і результати інвентаризації регіональних флор, фаун, мікобіот, 

угруповань та екосиситем, виконаних у будь-яких регіонах України та 

інших країнах світу.  

 

11.  28.6я7

3-1 

Н 40 

 

Неведомська Є. О.  
Зоологія : навч. посіб. для студ. небіологічних спец. вищ. навч. 

закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : 

Центр учбової л-ри, 2013. – 290 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник створено з урахуванням завдань 

навчального курсу "Зоологія", передбачених програмою вищої 
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педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За 

структурою навчальнийпосібник побудований як курс лекцій.  

12.  28.083

я73-1 

О-75 

 

Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : 

навч. посіб. / О. П. Корж, Н. І. Лебедєва, Н. В. Воронова, В. В. 

Горбань. – Суми : Університетська книга, 2015. – 270 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У посібнику зроблено спробу об'єднати загальну 

характеристику основних паразитичних форм та надати узагальнені 

уявлення про паразитизм як біологічне явище; розглянуто питання про 

практичне значення паразитів та підходи до обмеження їх чисельності. 

 

13.  40.3я7

3-1 

П 16 

 

Панас Р. М.  
Грунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Л. : Новий Світ-

2000, 2014. – 372 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: Автор розкриває поняття грунту як природного тіла та 

основного засобу сільськогосподарського виробництва. Характеризує 

процеси й фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості 

грунту. Наводить класифікацію грунтів та закономірності їх 

поширення. Також подає генетико-морфологічну характеристику типів 

грунтів у природних зонах. 

 

14.  52.52я

73-1 

П 20 

 

Патологічна фізіологія : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. 

закл. / М-во охорони здоров'я України, Львівський нац. мед. 

ун-т ім. Д. Галицького, Нац. фармац. ун-т [та ін.] ; за ред.: М. 

С. Регеди, А. І. Березнякової. – Вид. 2-е, допов. та переробл. – 

Л. : Магнолія 2006, 2015. – 490 с. : табл., рис. – (Вища освіта в 

Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У другому виданні підручника (перше вийшло у 2003 р.) 

викладено інформацію з основних тем патологічної фізіології згідно з 

програмою для фармацевтичних ВНЗ. Розглянуто питання етіології та 

патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу 

подано контрольні питання, тести. 

 

15.  53.50я

73-1 

П 27 

 

Перша долікарська допомога : навч. посіб. для студ. вищ. 

фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV 

рівня акред. / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О. 

Боб. – Т. : Укрмедкнига, 2008. – 336 с. : рис. 

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

Анотація: У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання 

найбільш поширених ситуацій та патологічних станів, з якими 

зустрічаються спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Лаконічно 

подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки. 

Детально викладено методики надання першої долікарської допомоги 

при критичних станах та принципи подальшого лікування.  

16.  28.5я7 Решетняк Т. А.  
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3-1 

Р 47 

 

Ботаніка : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-II рівнів 

акредитації / Т. А. Решетняк, І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. – 

К. : Здоров'я, 2006. – 296 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику викладено основи розділів ботаніки з урахуванням 

сучасного етапу їхнього розвитку. Наведено географію рослин, дані про рослину 

клітину та рослинні тканини, морфологію вегетативних та генеративних 

органів, систематику рослин. До кожного розділу  розроблено і представлено 

практичне заняття.  

 

17.  28.585 

(4Укр) 

Р 75 

 

Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження 

Глобальної стратегії збереження рослин = Растительный мир в 

Красной книге Украины: реализация глабальной стратегии 

сохранения растений : матеріали III Міжнар. наук. конф., м. 

Львів, 4–7 червня 2014 р. / НАН України, Ін-т екології Карпат 

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

[та ін.] ; програмна рада: М. А. Голубець (голова) [та ін.]. – Л., 

2014. – 251 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику містяться матеріали III Міжнародної 

конференції "Рослиний світ у Червоній книзі України: впровадження 

Глобальної стратегії збереження рослин" (Львів, 4–7 червня 2014 р.). 
 

18.  26.323.2 

Р 83 

 

Рудько Г. І.  
Основні біостратиграфічні етапи історії землі. Сценарії 

техногену / Г. І. Рудько, Г. Р. Бала ; за ред. Г. І. Рудька ; Держ. 

комісія України по запасах корисних копалин. – К. : Букрек, 

2014. – 224 с. : іл. 

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

Анотація:  Розглянута біогеологічна історія Землі як процес безперервної 

трансформації і постійної адаптації від первинних форм життя до її 

сучасного стану. Визначено основні сценарії розвитку людини і біосфери 

внаслідок техногенної діяльності. За результатами виконаних 

досліджень визначено біогеологічні умови розвитку життя на Землі. 

Досліджено сценарії ходу техногену і роль людини в умовах інтенсивної 

трансформації біосфери за рахунок техногенної діяльності.  
 

19.  28.081.

1 

Р 83 

 

Рудько Г. І.  
Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс = Давление на 

биосферу: реанимация или путь на Марс = Pressure on the 

biosphere: reanimation or the way to Mars : [монографія] / Г. І. 

Рудько, О. М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах 

корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – 

К. ; Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії відтворена біогеологічна історія формування 

біосфери Землі як процес безперервної трансформації і постійної 
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адаптації від первинних форм життя до його сучасного стану 

еволюційним шляхом, що неодноразово переривався катастрофічними 

подіями природного як земного так і космічного походження.  

 

20.  26.221.1 

Р 98 

 

Рябинин А. И.  
Современный гидрохимический режим и загрязнение Азовско-

го моря : [монография] / А. И. Рябинин, С. А. Шибаева ; М-во 

чрезвычайных ситуаций Украины, НАН Украины, Укр. 

научно-исслед. гидрометеоролог. ин-т. – К. : Феникс, 2012. – 

424 с. : схемы, табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Справочная монография содержит информацию о 

гидрохимическом режиме вод Азовского моря, о состоянии его 

химического загрязнения, а также о химическом составе донных 

отложений моря, которая получена в результате мониторинга, 

проведенного гидрометеорологическими службами СССР, Украины и 

России в 1978–2010 гг. 

 

21.  28.58 

С 54 

 

Собко В. Г.  
Фітораритети степової зони України / В. Г. Собко, А. П. 

Лебеда, В. В. Гриценко. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 386 с. : 

іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Книга містить опис 214 рідкісних та зникаючих видів вищих 

рослин флори Степу. Розкривається значення українських і латинських 

назв рослин, наведено відомості про їх біологічні особливості, причини 

зникнення, способи відновлення. Є чимало міфічних оповідок і бувальщин 

стосовно цих рослин. 

 

22.  53.57 

Т 33 

 

Теорія і технології застосування сучасних підходів до 

психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : моногра-

фія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос [та ін.] ; за 

ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2014. – 268 с. 

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

Анотація: У колективній монографії розглядаються особливості 

застосування сучасних психотерапевтичних методів у вітчизняному 

соціокультурному просторі. Спираючись на важливі тенденції, що 

характерні для становлення сучасної парадигми психотерапії, автори 

розкривають теоретичні та технологічні аспекти застосування у 

сучасному соціокультурному середовищі низки методів 

психодинамічного, екзистенційного, гуманістичного та системного 

напрямів психотерапії.  

 

23.  51.214

я2 

Трахтенберг І. М.  
Довідник гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах 
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Т 65 

 

довкілля. Кн. 1 / І. М. Трахтенберг, О. П. Яворовський, Ю. Г. 

Бондаренко ; Черкаська обл. орг. Всеукр. екологічної ліги. – 

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2009. – 86 с. : табл. 

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

Анотація: Видання містить чинні в Україні станом на 01. 09. 09. 

значення ГДК та ОБРВ шкідливих речовин в повітрі робочої зони, 

визначення термінів, коментарі до таблиць і охоплює нормативи, які 

перелічені в СН 4617-88 (ГОСТ 12.1.005-88), в додатках 1-6 до СН 4617-

88 та нормативи, затверджені Головним державним санітарним 

лікарем України, починаючи з 1991. 
 

24.  43.47я

73-1 

Ю 94 

 

Юхновський В. Ю.  
Агролісомеліорація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. 

Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюга ; за ред. В. Ю. 

Юхновського. – К. : Кондор, 2014. – 372 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: У підручнику викладено питання щодо створення і використання 

агролісомеліоративних насаджень У системному ключі висвітлено 

особливості систем грунтів від ерозії, основною компонентою яких є 

лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації 

піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення 

населених місць. Наведено типові задачі, алгоритм їх виконання та 

необхідні нормативно-довідкові матеріали.  

 

25.  51.204.

0я73-1 

Я 46 

 

Якобчук А. В.  
Основи медичної валеології : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. 

Курик ; Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної 

медицини, Європейський ун-т. – К. : Кондор, 2014. – 254 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник побудований на основних питаннях 

поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як 

основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного 

отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров'я. 

Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням 

основних складових здоров'я і факторів, що його формують. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

10 
 

 
 

 

    

1.  22.314 

D39 

 

Demutsky V. P.  
Quantum Mechanics, Common Sense and Philosophical Problems = 

Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / 

V. P. Demutsky, R. V. Polovin, O. M. Pignasty. – Kharkov : 

Kharkov National University, 2003. – 192 p. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга посвящена обсуждению интерпретации квантовой 

механики. Обсуждаются вопросы: принцип наблюдаемости и 

операционализм; вероятностный подход в квантовой механике как 

способ объединения противоречивых понятий волны и частицы; о 

редукции волнового пакета как логическом акте; наиболее известные 

парадоксы квантовой механики такие как ЭПР и Ааронова-Бома; 

причинность в квантовой механике и ее различные проявления. 

Утверждается невозможность введения "скрытных" параметров в 

квантовую механику.  

 

2.  20.1 

Г 62 

 

Голубець М. А.  
Геосоціосистемологія / М. А. Голубець ; Ін-т екології Карпат 

НАН України. – Л. : Манускрипт, 2013. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 1(1) 

Анотація: Книга присвячена новітньому розділу науки про складні 

геосоціальні системи, в котрих структурно й функціонально поєднані 

екологічний, соціальний, економічний та інші блоки, про їх генезис, 

будову, розвиток, еволюцію, саморегуляцію й динаміку, , про принципи 

керування геосоціосистемними процесами з метою забезпечення 

оптимальних умов життя людей і перспектив розвитку.  

 

3.  24.471 

К 17 

 

Кальченко О. І.  
Хроматографія в хімії каліксаренів : монографія / О. І. 

Кальченко, В. І. Кальченко ; НАН України, Ін-т органічної 

хімії. – К. : Наукова думка, 2013. – 199 с. : рис. – (Проект 

"Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Монографія присвячена застосуванню методу 

високоефективної рідинної хроматографії в аналітичній і 

супрамолекулярній хімії 

каліксаренів. Описано хроматографічний аналіз гомологів трет-бутилгід- 

роксикалікс аренів та їх функціональних похідних, наведено приклади 

розділення енатіометрів хіральних каліксаренів. Обговорено питання 

хроматографії для дослідження комплексоутворювальних властивостей 

каліксаренів по відношенню до органічних сполук різних класів тощо. 
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4.  22.31я

73-2кр 

К 56 

 

Ковальчук А. О.  
Короткий курс лекцій з основ теоретичної фізики для 

студентів математиків : навч. посіб. / А. О. Ковальчук. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. – 152 с. 

Кількість примірників: 49 – А3(47), ЧЗ №1(2) 

Анотація: Посібник містить курс лекцій, який відповідає програмі з 

курсу теоретичної фізики, що читається для студентів математичного 

факультету Черкаського національного університету. 

 

5.  22.11я

73-1 

К 64 

 

Кононюк А. Ю.  
Вища математика (модульна технологія навчання) : навч. 

посіб. : [у 2 кн.]. Кн. 1 / А. Ю. Кононюк ; М-во освіти і науки 

України. – К. : КНТ, 2009. – 680 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В першій частині навчального посібника викладено ті 

розділи вищої математики, які вивчаються на першому курсі вищих 

навчальних закладів технічного і економічного профілів. 

 

6.  24 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр.  

Серія Хімія. Вип. 1 (31) / МОН України, Ужгородський нац. 

ун-т ; редкол.: С. Ю. Чундак (голова), І. Є. Барчій, С. М. 

Сухарев [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2014. – 102 с. : схеми, 

табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 2 (32). – 108 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник наукових праць друкує статті, які містять 

теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони 

навколишнього середовища, а також методики викладання хімії та 

екології у вищій школі. 

 

7.  22.314 

О-57 

 

Омельянчук А. Н.  
Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах : 

[монография] / А. Н. Омельянчук, Е. В. Ильичев, С. Н. 

Шевченко ; НАН Украины, Физико-техн. ин-т низких 

температур им. Б. И. Веркина. – К. : Наукова думка, 2013. – 

168 с. : рис., схемы. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам физики 

сверхпроводниковых джозефсоновских кубитов – макроскопических 

квантовых структур, перспективных элементов квантовых 

компьютеров. Приведены элементы квантовой механики кубитов, 

фундаментальные свойства сверхпроводников, физика классических и 

квантовых джозефсоновских структур. Изложены результаты 

экспериментальных и теоретических исследований квантовых 

когерентных явлений в джозефсоновских кубитах. Рассмотрены 

спектроскопия энергетических состояний, осцилляции Раби, эффект 
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Ландау-Зинера, многофотонные переходы в одиночних кубитах и в 

системах связанных кубитов.  

 

8.  22.677 

П 32 

 

Пилюгин Л. С.  
Ионизованный газ в галактиках: физическое состояние и 

химический состав / Л. С. Пилюгин ; НАН Украины, Гл. 

астрономическая обсерватория. – К. : Наукова думка, 2013. – 

288 с. : рис. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Рассмотрены методы определения физических 

характеристик и химического состава областей Н II: классический Те-

метод и разные варианты метода сильных линий (калибровки), 

разработанные в последние десятилетия. Проведен анализ основных 

результатов исследований химического состава спиральных и 

неправильных галактик.  
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1.  32.85 

Е 50 

 

Електроніка та інформаційні технології = Electronics and 

Information technologies : зб. наук. пр. Вип. 3 / Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка ; редкол.: І. Болеста (голов. ред.), О. Кушнір, Я. 

Шмигельський [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 

241 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 4. – 2014. – 177 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник містить оригінальні результати досліджень з 

електронного матеріалознавства, моделювання фізичних явищ, 

процесів і систем електроніки, обробки сигналів і зображень, 

інформаційних технологій.   

 

2.  31.5 

(4Укр) 

С 91 

 

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

гідроенергетики України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних 

дослідж. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – К. : Вид-во НІСД, 2014. – 

112 с. : табл. – (Національна безпека ; вип. 8). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У представлених матеріалах "круглого столу", проведеного 

20 червня 2014 року Національним інститутом стратегічних досліджень 

спільно із Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація 

"Укргідроенерго", висвітлено проблеми та перспективи розвитку 

гідроенергетики України, стан і механізми реалізації державної 

політики у цій сфері. 
 

3.  30.105

я73-1 

Т 33 

 

Теоретические основы информационно-измерительных 

систем = Theoretical basics of information-measurement systems : 

учебник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко [и др.] ; под 

ред. В. П. Бабака. – К., 2014. – 832 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В учебнике изложены основные понятия, принципы 

построения и исследования информационно-измерительных систем, 

базирующиеся на математическом аппарате преобразования 

измерительных сигналов, технологиях измерения, передачи и обработки 

сигналов и данных, на помехоустойчивом кодировании, использовании 

современных информационно-коммуникационных каналов передачи 

информации, на алгоритмах шифрования и дешифрования передаваемых 

данных. 
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4.  32.971.

351я73

-1 

Ч-49 

 

Чернега В.  
Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. Чернега, Б. Платтнер ; наук. ред. О. 

В. Скатков. – К. : Кондор, 2013. – 238 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів технічних 

університетів, що навчаються за напрямами "Телекомунікаційні 

системи", "Комп'ютерна інженерія" та "Комп'ютерні науки". У ньому 

викладено основні теоретичні положення архітектури і технології 

сучасних безпровідних локальних комп'ютерних мереж стандарту ІЕЕЕ 

802.11, а також способи забезпечення їх захисту від несанкціонуваного 

доступу. 

 

5.  32.813 

Я 97 

 

Ященко В. А.  
Искусственный интеллект. Теория. Моделирование. 

Применение : [монография] / В. А. Ященко ; НАН Украины, 

Ин-т проблем математических машин и систем. – К. : Логос, 

2013. – 294 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии рассматривается основные положения 

теории искусственного интеллекта. В основу теории положен новый 

тип нейронных сетей – многосвязные нейроподобные растущие сети, 

структурные изменения и функционирование которых во многом 

аналогичны биологическим нейронным сетям.  
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1.  63.3 

(4Укр)

6-8 

К 82 

 

Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / НАН 

України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; відп. ред., 

передм.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. – К. : 

Стилос, 2006. – 564 с.  

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

Анотація: У книзі зібрано нариси про життя і творчість А. Кримського, 

підготовлені науковцями Інституту сходознавства ім. А. Кримського 

НАН України. 

 

2.  66.4 

А 43 

 

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

Вип. 101. Ч. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

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

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

Шевченка, 2011. – 187 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку 

сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних 

економічних відносин та міжнародної інформації.  

Вип. 103. Ч. 2 . – 147 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Увазі читача пропонуються наукові публікації за 

результатами міжнародної науково-теоретичної конференції молодих 

вчених "Південний фланг Євразії: конкуренція і співробітництво", яка 

була проведена 9 грудня 2011 року в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з 

Московським державним інститутом міжнародних відносин в рамках 

заходів, присвячених 90-й річниці з дня народження видатного дипломата і 

науковця – Цвєткова Гліба Миколайовича.  
Вип. 109. Ч. 1. – 2012. – 302 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Авторами статей збірника представлені публікації круглих 

столів: "Ефективність міжнародних інтеграційних процесів", який був 

проведений 24 лютого 2012.; "Кластерні утворення в ЄС: досвід для 

України", який був проведений 29 березня 2012 р.; "Інноваційний 

розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів", який був 

проведений 8-9 листопада 2012 р. в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка кафедрою 

світового господарства і міжнародних економічних відносин за підримки 

громадської організації "Українська асоціація економістів-

міжнародників".   
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Вип. 109. Ч. 2. – 2012. – 158 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлені публікації статей, підготовлених 

науково-дослідною лабораторією кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин, присвячених екстраполяційному 

аналізу системи міжнародно-правового регулювання крізь призму 

функціональних сфер буття Людства. 

Вип. 115. Ч. 1. – 2013. – 254 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Випуск пропонує публікації науково-практичної конференції 

"Актуальні питання сучасної світової економіки і міжнародних 

економічних відносин", яка була проведена 12 вересня 2013 р. в Інституті 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка кафедрою світового господарства і міжнародних 

економічних відносин і кафедрою міжнародних фінансів за участі 

всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація 

економістів-міжнародників". 
 

3.  63.3 

(4Укр)6 

Б 15 

 

Бадзьо Ю.  
Український вибір / Ю. Бадзьо. – К. : Смолоскип, 2004. – 54 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Причини катастрофічного занепаду незалежної України, 

країна і держава, народ і нація, що таке політична нація, "європейський 

вибір" – вибір чи демагогія, – над цими та іншими проблемами нашого 

суспільства розмірковує відомий політолог, колишній радянський 

політв'язень, перший голова Демократичної партії України, автор 

багатьох грунтовних публікацій. 

 

4.  63.1 

(4Рос)5-8 

Б 90 

 

Бузескул В. П.  

Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале 

XX века. Ч. 1 / В. П. Бузескул ; вступ. ст. Л. Матвеевой ; отв. 

ред. О. Б. Бубенок ; НАН Украины, Ин-т востоковедения им. 

А. Крымского. – К. : Фолиант, 2004. – 318 с. – (Научное 

наследие востоковедов). 

Количесто экземпляров: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Ч. 2. – 272 с. : портр. 

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

Аннотация: На основании первоисточников В. Бузескул написал и 

издал две части книги "Всеобщая история и ее представители в России в 

XIX и начале XX века", которые представляют собой первый полный, на 

то время, очерк жизни и деятельности ученых-историков, посвятивших 

себя изучению истории. 

 

5.  63.3(4)

5р30я 

73-1к 

Б 93 

Бутенко Р. К.  
Розвиток нової європейської цивілізації : навч.-метод. посіб. Ч. 

1-2 / Р. К. Бутенко, В. О. Кірєєва ; наук. ред. О. Г. Перехрест ; 

М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ 
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 історії і філософії. – Черкаси : АММО, 2015. – 246 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3(3) 

Анотація: Навчально-методичний посібник допоможе ефективно 

аналізувати історичні явища, тенденції розвитку країн Західної Європи в 

XV–XIX ст., зокрема, проблеми ідеології, політики, економіки, культури в 

епоху Ренесансу та Реформації. 

 

6.  63.4 

(4Укр) 

В 42 

 

Від венедів до Руси : зб. наук. пр. на пошану доктора істор. 

наук, проф. Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-

ліття / НАН України, Ін-т археології ; відп. ред. Г. Ю. Івакін. – К. : 

Майдан, 2014. – 380 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Статті, які входять до збірника, висвітлюють питання 

етнокультурного та соціального розвитку давнього населення України в 

останні століття до н. е. та в I тисячолітті н.е., тобто в період, 

пов'язаний із головними напрямами наукових інтересів ученого. 

Запропоновані статті різноманітні за змістом: від інтерпретації 

археологічних комплексів і аналізу окремих категорій матеріалів до 

висвітлення дискусійних проблем походження та історичного розвитку 

слов'ян.  

 

7.  63.3 

(4Укр)5 

В 32 

 

Верига В. І.  
Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / В. І. 

Верига ; наук. ред. І. Скочиляс. – Л. : Світ, 1996. – 448 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У праці описується історія українського національного 

відродження. Автор аналізує рівень національної свідомості у різних 

частинах українських земель, проводить аналогії з відродженням 

недержавних народів Східної Європи. Багатий фактологічний матеріал 

дає змогу відтворювати історію України в її послідовності, допоможе 

українському читачеві глибше пізнати свій родовід, своє коріння. 

 

8.  63.3(2)

632-6 

В 39 

 

Веттиг Г.  
Н. С. Хрущев и Берлинский кризис 1958–1963 годов. Политика 

угроз и возведение Берлинской стены / Г. Веттиг. – М. : 

РОССПЭН, 2007. – 406 с. – (История соседей). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга немецкого историка Г. Веттига посвящена 

советской политике в отношении Германии и Берлина после Второй 

мировой войны, в частности одному из ключевых событий "холодной 

войны" – так называемому второму Берлинскому кризису 1958–1963 гг.  

 

9.  63.3 

(4Укр)

64 

В 49 

 

Виноградов О.  
Слово майдана / О. Виноградов. – К. : Корбуш, 2014. – 528 с. : 

фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книге собраны сто рассказов участников и очевидцев 
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событий, произошедших на Майдане Незалежности в Киеве с ноября 

2013 по февраль 2014 года. Воспоминания представителей почти всех 

служб, подразделений, направлений и течений Майдана помогут 

читателю узнать всю правду об истории "Революції Гідності", а также 

понять мысли, надежды и поступки тех, кто ценой жизни отстаивал 

честь Украины и достоинство своего народа. 

 

10.  66.4(0) 

Г 54 

 

Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та 

умови цивілізаційного ренессансу : зб. наук. пр. / Інститут 

всесвітньої історії НАН України ; редкол.: В. К. Гура, Є. А. 

Макаренко, П. А. Варбанець, С. О. Авдєєва. – К. : LAT & K, 

2014. – 394 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми політичного, 

економічного та соціокультурного розвитку країн Азії та Африки, 

розкриваються джерела, рушійні сили і закономірності цивілізаційного 

ренесансу регіонів Третього світу, досліджуються чинники впливу 

мультицивілізаційного феномену на трансформацію світосистеми, 

аналізується сучасний стан політичних процесів в країнах "Арабської 

весни" тощо. 

 

11.  63.1(0)

я73-1кр 

Г 60 

 

Голиш Г. М.  
Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX 

століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. "Історія" / 

Г. М. Голиш ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ історії і філософії. – Черкаси : 

Вертикаль : Кандич С. Г., 2015. – 260 с. : іл. 

Кількість примірників: 40 – ЧЗ №3(3), ЦА(37) 

Анотація: У запропонованому навчальному виданні на основі авторської 

програми викладено історію історичного пізнання від його першоджерел до 

кінця XIX ст. Стисло проаналізовано творчий доробок найпомітніших 

суб'єктів історієписання зарубіжних країн, з'ясовано специфічні особливості 

різних історіографічних етапів, напрямів та шкіл. 

 

12.  63.3 

(4Укр)

624 

Г 65 

 

Гончаренко О. М.  
Система органів місцевого управління на території 

райхскомісаріату "Україна" та "військової зони", 1941–1944 рр. / 

О. М. Гончаренко, М. П. Куницький, О. Є. Лисенко ; редкол.: 

В. А. Смолій (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії 

України НАН України. – К. : [б. в.], 2014. – 151 с. – (Серія 

"Україна. Друга світова війна. 1939–1945"). 

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

Анотація: У праці розглядається комплекс питань, пов'язаних з 

функціонуванням окупаційного режиму на території України в роки 

Другої світової війни. Подано реконструкцію адміністративних 

структур, схарактеризовано їхню компетенцію й алгоритм діяльності. 
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13.  63.3 

(4Рос)5-8 

Г 85 

 

Гриценко І. С.  
Петро Християнович Вітгенштейн / І. С. Гриценко, В. А. 

Короткий, М. В. Томенко ; редкол.: Л. В. Губерський (голова) 

[та ін.] ; голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2012. – 144 с. : 

іл. – (Почесні члени Університету Святого Володимира). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Серію "Почесні члени Університету Святого Володимира" 

відкриває книжка, присвячена видатному діячеві, який одним із перших 

удостоєний цього звання, – славетному воєначальнику, герою 

Вітчизняної війни 1812 року П. Х. Вітгенштейну. Висвітлюється 

життєвий та ратний шлях генерал-фельдмаршала, а також історію 

його портретного зображення, виконаного Тарасом Шевченком. 

 

14.  63.3 

(4Укр) 

Г 91 

 

Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; вид. 

рада: Б. Патон (голова) [та ін.], голов. редкол.: П. Сохань 

(голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

Історико-меморі- 

альний музей ім. М. Грушевського. – Л. : Світ. – 2002 

Т. 4. Кн. 2 : Серія Суспільно-політичні твори (листопад 1918 

р.-жовтень 1926 р.) / М. Грушевський ; упоряд., авт. передм. С. 

Панькова. – 2013. – 557 с. 

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

Анотація: Друга книга четвертого тому 50-томного зібрання праць 

М. Грушевського завершує серію суспільно-політичних творів і вміщує 

публіцистичний доробок вченого і політика 1918–1926 рр. Основний 

масив праць – це публіцистика еміграційного періоду історика. 

Діяльність М. Грушевського на чолі Закордонної делегації Української 

партії соціалістів-революціонерів, його політичні погляди початку 20-х. 

Т. 12. : Серія Літературно-критичні та художні твори. Поезія 

(1882–1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883–1886) / 

упоряд., авт. передм., комент., мовна ред.  Г. Бурлака. – 2011. – 

520 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У дванадцятому томі представлена рання літературна 

творчість М. Грушевського періоду його навчання у гімназії (1882–1886) : 

поезія, проза, драматичні проби, перклади. Ці твори мають свою 

літературну вартість, доповнюють наші уявлення про великого вченого і 

політика, а також цікаві як документи доби. Більшість із них за життя 

автора не була опублікована, тому в т. 12 подано їх за архівними 

рукописами. 

 

15.  63.442.

12 

(4Укр) 

Д 13 

 

Давня людина: палеогеографія та археологія : монографія / 

В. М. Степанчук, Ж. М. Матвіїшина, С. М. Рижов, С. П. 

Кармазиненко. – К. : Наукова думка, 2013. – 208 с. : рис. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Монографію присвячено реконструкції природних умов 

існування людини в палеоліті та характеристиці форм культурної 

адаптації на прикладі ключових пам'яток нижнього, середнього і 

верхнього палеоліту України.  

 

16.  66.3 

(4Укр) 

Д 43 

 

Дзюба І.  
Порнократія на марші : статті, фейлетони, памфлети / І. Дзюба. – 

К. : Смолоскип, 2007. – 96 с. 

 Екземпляри: всього:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Академік Іван Дзюба – не з тих науковців, що зачиняють 

двері своїх кабінетів перед шумовинням днів. До збірки "Порнократія на 

марші" увійшли його найновіші статті, фейлетони та памфлети – 

реакція чесного, відповідального інтелектуала на божевілля і парадокси 

українського політикуму. 
 

17.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Е 67 

 

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941) : 

у 2 т. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – 

К. : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – 2005. – 

(Наукова спадщина сходознавців). 

Т. 1 : 1890–1917 / відп. ред. О. Д. Василюк. – 2005. – 500 с. : 

фото. 

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

Т. 2 : 1918–1941 / відп. ред. В. А. Кучмаренко. – 2005. – 359 с. : 

портр. 

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

Анотація: У двотомнику подається листування 1918–1941 років 

видатного українського вченого – орієнталіста, мовознавця і 

письменника, громадського діяча Агатангела Юхимовича Кримського 

(1871–1942) з Борисом Грінченком та його дружиною Марією, Михайлом 

Павликом, Володимиром Гнатюком, Павлом Житецьким, Володимиром 

Левицьким, Омеляном Огоновським, Федором Коршем, Кирилом 

Студинським, Михайлом Грушевським, Дмитром Дорошенком та ін.  
 

18. 63.3(0)3 

Є 72 

 

Єрмановська Г. Е.  
Загадки історії. Стародавній світ / Г. Е. Єрмановська ; пер. з 

рос. О. О. Якименко. – К. : Освіта, 2013. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: То чи був Усесвітній потоп, чи існувала Антлантида, чи 

була Троянська війна насправді, чи все це лише міф? Питання, питання, 

питання... Автор книжки намагається розібратися із цими загадками, 

прослідкувати за ходом досліджень, що проводилися, проаналізувати 

письмові свідчення, що дійшли до наших днів. 

 

19.  63.3(0)

322.1 

З-49 

 

Зелінський А. Л.  
Александріївські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади 

перших птолемеїв : [монографія] / А. Л. Зелінський ; НАН 

України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К. : 
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Академперіодика, 2010. – 664 с. 

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

Анотація: Монографія, присвячена елліністичній проблематиці в цілому й 

історії держави. На її сторінках розглядається процес зміцнення 

внутрішньополітичної влади перших трьох представників династії 

Птолемеїв.  

 

20. 63.3 

(5Тур)4 

І-37 

 

Іналджик Г.  
Османська імперія. Класична доба, 1300–1600 / Г. Іналджик ; 

пер. з англ. О. Галенко ; наук. ред. В. Остапчук ; ред. Ю. 

Іванченко; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, НАН 

України. – К. : Критика, 1998. – 287 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В роботі автора показано, як за короткий час маленьке 

прикордонне князівство перетворилося на світову потугу, лідера 

ісламського світу. Розкриваються рушійні сили османського піднесення. 

Османська династія, Палац, центральна і провінційна адміністрація, 

правлячі класи, військо, право, судочинство, релігійні інститути, 

інтелектуальне життя, духовність та культура. 

 

21. 86.38я

4 

І-87 

 

Іслам і українське суспільство: соціальні та політичні аспекти : 

[зб. наук. ст.] / О. Богомолов, С. Данилов, Г. Яворська [та ін.] ; 

відп. ред. Л. В. Матвєєва ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. 

А. Кримського. – К. : Вид-во Інституту сходознавства ім. А. 

Кримського, 2004. – 200 с. 

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

Анотація: У збірнику розглядається стан мусульманських громад у 

сучасній Україні, їх організаційні форми й ідеологічні програми, проблема 

ідентичності мусульман України та історія мусульманської освіти в 

Україні протягом XX ст. Значна увага приділяється проблемам 

політичного ісламу.   

 

22. 63.3 

(4Укр)

46-8 

І-90 

 

Історія України в особах. Козаччина / В. М. Горобець (кер. 

авт. кол.), О. І. Гуржій, В. М. Матях [та ін.]. – К. : Україна, 

2013. – 304 с. : іл. – (Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга містить нариси про найвидатніших державних, 

громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII–

XVIII ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну 

боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, 

побудову незалежної Української держави, показано становлення 

української духовної культури в контексті європейських культур. 

 

23.  63.1 

(4Укр)

я73-2 

К 17 

Калакура Я. С.  

Українська історіографія : курс лекцій / Я. С. Калакура. – 2-е 

вид., допов. – К. : Генеза, 2012. – 512 с. : іл. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3(1), (3) 
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 Анотація: Головну увагу в книзі приділено характеристиці витоків і 

особливостей розвитку української історичної думки, її розвитку в 

княжу добу, в козацько-гетьманські часи, в період перебування 

українських земель у межах Російської та Австро-Угорської імперій, а 

також у часи визвольних змагань за відновлення і зміцнення державної 

незалежності України.  

 

24.  63.3 

(4Укр)

46-8 

К 62 

 

Коляда І. А.  
Богдан Хмельницький / І. А. Коляда, В. І. Милько. – К. : 

Укрвидавполіграфія, 2013. – 126 с. – (Українська книга). 

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

Анотація: Автори книги документально доводять, що завдяки 

діяльності Хмельницького майже все українство, незважаючи на 

станові інтереси, виступало єдиною як ніколи силою в боротьбі за 

національне визволення. І хоча Великому Гетьманові не все вдалося 

зробити для збереження державності, його діяльність не тільки 

визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне 

європейське політичне життя. 

 

25.  63.3 

(4Укр-

4Чек) 

К 69 

 

Корсунь-Шевченківська битва: сторінки історії / ред.-упоряд.: 

А. Ю. Чабан, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : 

Всесвіт, 2014. – 326 с. : фото. 

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

Анотація: У цій книзі, присвяченій 70-річчю Корсунь-Шевченківської 

битви, однієї з найвизначніших операцій Другої світової війни, подані 

спогади учасників та матеріали про учасників битви, що були включені 

до попередніх видань книг "Корсунь-Шевченківська битва". На підставі 

архівних джерел книга доповнена найновішими дослідженнями з історії 

Корсунь-Шевченківської наступальної операції. 

 

26.  63.1 

(4Укр)

6-8 

К 75 

 

Кочубей Ю. М.  
В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець / Ю. М. 

Кочубей ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. 

– К., 2011. – 544 с. – (Наукова спадщина сходознавців / 

редкол.: Л. В. Матвєєва (голов. ред.) [та ін.]). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: Автор висвітлює життєвий і творчий шлях призабутого 

видатного українського вченого, історика і сходознавця-тюрколога В. В. 

Дубровського  (1897–1966). Крім того в книзі вміщено тексти всіх його 

сходознавчих праць (дослідження, рецензії, інформаційні записки), які 

друкувалися в 20-30 рр. XX ст. в Україні та за її межами на еміграції.  
 

27.  63.3 

(4Укр)

64 

К 78 

 

Кравченко А.  
Майдан і українська національна ідея / А. Кравченко. – Т. : 

Джура, 2014. – 108 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга присвячена аналізові рушіїв і ключових особливостей 

загальнонародного протесту, що випливають із етнічної психології 
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українців та національної ідеї. Запропонована авторська версія цієї ідеї, 

основні її характеристики і можливі шляхи модернізації. 
 

28.  63.3 

(4Укр)-

01 

К 84 

 

Крупник Л. О.  
Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Крупник ; МОН 

України, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр 

учбової л-ри, 2009. – 214 с. 

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

Анотація: На сторінках навчального посібника розглянуто теоретико-

концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на 

теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові 

аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, 
простежити самобутність розвитку української нації.  

 

29.  63.3 

(4Укр)

624 

К 95 

 

Кучер В. І.  
Україна у Другій світовій війні (1939–1945) : посіб. для 

вчителя / В. І. Кучер, П. М. Чернега ; МОН України, Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

НАН України. – К. : Генеза, 2004. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наскрізною ідеєю посібника є теза про внесок українського 

народу в розгром нацистської Німеччини та її союзників. Розглядаються 

питання боротьби українських національно-визвольних сил за українську 

незалежну державу, зусилля українського народу, спрямовані на 

зміцнення військової і економічної могутності колишнього СРСР.  

 

30.  63.1 

(4Укр)6 

Л 27 

 

Латиш Ю. В.  

Декабристи в Україні. Історіографічні студії / Ю. В. Латиш ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Логос, 2014. – 238 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі вміщено дослідження з історіографії декабристського 

руху в Україні. Особливий акцент зроблено на концепції українського 

декабризму. 
 

31.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

Л 93 

Людний Ф. П.  
Побачене і пережите : 70-річчю визволення України від 

німецько-фашистських загарбників присвячується / Ф. П. 

Людний. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 424 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Федір Петрович Людний – краєзнавець, самовідданий дослідник 

історії Кам'янщини, справжній її патріот. Його книга "Побачене і 

пережите" – результат копіткої багаторічної праці, де знайшли 

відображення його майстерно написані численні нариси, статті та 

замітки в пресі, науково-популярних виданнях, книгах.  
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32.  63.3 

(4Укр)

63-

49яМ 

58 

 

Міжнародний біографічний словник дисидентів країн 

Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. 

Україна. Ч. 1 / Харківська правозахисна группа ; уклад.: Є. 

Захаров, В. Овсієнко. – Х. : Права людини, 2006. – 516 с. : 

портр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це видання є результатом 10-річної праці Харківської 

правозахисної групи і репрезентує українську частину Міжнародного 

біографічного словнику дисидентів Центральної та Східної Європи й 

колишнього СРСР. 

 

33.  63.3 

(5)я4 

М 33 

 

Матвєєва Л. В.  
Нариси з історії сходознавства / Л. В. Матвєєва ; відп. ред. О. 

Б. Бубенок ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. 

Кримського. – К. : Стилос, 2008. – 400 с. : портр. 

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

Анотація: Нариси складаються з циклу статей , об'єднаних однією ідеєю, 

яка відкриває мало відомі сторінки історії сходознавства. До нарисів увійшли 

дослідження з життя та діяльності сходознавців, які працювали в Україні: 

славетного А Кримського, невідомого раніше Ю. Кулаковського, В. Бузескула, В. 

Перетца та М. Луніна.  

 

34.  63.1 

(4Укр)

5-8 

М 33 

 

Матвеева Л. В.  

Византинист Федор Успенский (1845–1928) / Л. В. Матвеева ; 

отв. ред. О. Б. Бубенок ; НАН Украины, Ин-т востоковедения 

им. А. Крымского. – К. : Изд-во Ин-та востоковедения им. А. 

Е. Крымского, 2013. – 250 с. : портр. 

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

Аннотация: Представленная монография Л. В. Матвеевой посвящена 

малоизученным страницам из жизни и научного наследия Ф. И. 

Успенского и является логическим продолжением цикла работ автора, 

посвященных выдающимся отечественным византологам – Ю. А. 

Кулаковскому и В. И. Григоровичу. 

 

35.  63.1 

(4Укр)

5-8 

М 33 

 

Матвеева Л. В.  
Виктор Григорович – первый украинский славяновед-византо- 

лог (1815–1876) / Л. В. Матвеева ; отв. ред. О. Б. Бубенок ; 

НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А. Ю. Крымского. – 

К. : Стилос, 2010. – 192 с. : фото. 

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

Аннотация: Издание монографии о жизни и творчестве В. 

Григоровича, талантливого ученого – моральный долг благодарных 

потомков. 

 

36.  63.1 

(4Укр)

6-8 

Матвеева Л. В.  
Юлиан Кулаковский / Л. В. Матвеева ; отв. ред. Я. Р. 

Дашкевич ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского НАН 
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М 33 

 

Украины. – К. : Стилос, 2002. – 484 с. : фото, портр. 

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

Аннотация: Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919), профессор 

Университета св. Владимира, член-корреспондент Российской академии 

наук, вошел в историю науки как выдающийся ученый, филолог и 

историк античности, археолог и византолог. На основании 

документальных источников он издал многочисленные труды по 

истории Римской империи и Византии, истории Крыма.  

 

37.  63.1 

(4Укр)

6-8 

М 33 

 

Матвеева Л. М.  
Владислав Бузескул – историк своего времени / Л. М. 

Матвеева ; отв. ред. О. Б. Бубенок ; НАН Украины, Ин-т 

востоковедения им. А. Крымского. – К. : Стилос, 2008. – 713 с. 

: ил. 

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

АнНотацИя: Владислав Петрович Бузескул (1858–1931), профессор 

Харьковского университета, академик Российской и Украинской 

академий наук принадлежал к когорте тех "всемирных историков", чьи 

научные интересы не ограничивались какими-либо географическими или 

хронологическими рамками, а имели своим предметом всемирную 

историю в целом в разные эпохи.  

 

38.  63.3 

(4Укр)

622-27ю 

М 57 

 

Ми б'ємо в Великий дзвін... Голодомор, 1932–1933 років 

очима української діаспори : док. з фондів ЦДАВО України / 

Держ. ком. архівів України, Центральний держ. архів вищ. 

органів влади і упр. України ; редкол.: О. А. Удод (голова) [та 

ін.] ; упоряд.: Н. В. Маковська (кер.) [та ін.]. – К. : Горобець, 

2008. – 186 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлено документи та матеріали з фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 

що відображають ставлення української діаспори до однієї з найжахливіших 

сторінок в історії українського народу – Голодомору 1932–1933 р. 

 

39.  63.3(5) 

О-65 

 

Орієнтальні студії в Україні: до ювілею Л. В. Матвєєвої : зб. 

наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; 

упоряд.: О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко. – К. : Вид-во Ін-ту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010. – 508 с. : іл. 

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

Анотація: Науковий збірник присвячений ювілейній даті в житті 

відомого українського історика Л. В. Матвєєвої. В ньому змальовується 

її життєвий і творчий шлях, подається перелік вибраних наукових 

праць. До збірника увійшли статті представників наукового колективу, 

який очолює ювілярка, і роботи колег-сходознавців з інших наукових та 

навчальних закладів.  
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40.  63.3 

(4Укр)6 

П 12 

 

Падовська О.  
Книжка про Малковичі / О. Падовська. – Л. : Ліга-Прес, 2013. – 

928 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Книга за жанром належить до літератури історико-краєзнав- 

чого спрямування, та за описом подій переростає ту приналежність. Адже 

йдеться про історію села, за яким у серцях колишніх малківчан, 

депортованих зі своїх прадідних земель з-над Сяну все ще жалобним 

подзвоним лунає ніч 17 на 18 квітня 1945 р., жаль за загиблими і за рідною 

землею. доля представників бездержавної нації – доля українців у XX ст.  

 

41.  66.3 

(4Укр) 

П 14 

 

Паламарчук М. О.  
Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : моногра- 

фія / М. О. Паламарчук ; за ред. О. В. Литвиненка ; Нац. ін-т 

стратегічних дослідж. – К. : Вид-во НІСД, 2014. – 151 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Досліджено політичний складник процесів суспільних 

перетворень, необхідних для забезпечення виходу України на траєкторію 

стабільного розвитку. Розглянуто напрями побудови основних 

дієздатних публічних інститутів, які створять точку опори для 

конкуретної економічної діяльності і сприятимуть зростанню рівня 

публічності політики.  

 

42.  63.442.7 

(4Укр) 

П 15 

 

Памятники археологии позднеримского времени 

Правобережной Киевщины : [монография] / Н. М. Кравченко, 

О. В. Петраускас, Р. Г. Шишкин, А. В. Петраускас ; НАН 

Украины, Ин-т археологии, Нац. пед. ун-т им. М. П. 

Драгоманова. – К. : КНТ, 2007. – 456 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книге представлен полный каталог памятников 

черняховской и киевской культур, открытых и обследованных 

экспедицией.  
 

43.  63.3 

(4Укр)

624кр 

П 32 

 

Пилипко В. Н.  
Вечная память, 1941–1945 / В. Н. Пилипко. – Черкассы : 

Вертикаль : Кандыч С. Г., 2011. – 260 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Немеркнущая Память былого необходима и нынешнему, и 

будущему поколению! Это необходимо и тем, кто сегодня уже достиг 

полной зрелости, и тем, кто только начинает свой путь к ней. Весьма 

важно навечно оставить в памяти грядущих поколений слово, голос, 

образ, печатный след той славной эпохи своего народа, своих предков.  

 

44.  63.3 

(4Укр)

52 

Р 33 

Реєнт О. П.  
Перша світова війна і Україна : [монографія] / О. П. Реєнт, О. 

В. Сердюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : 

Генеза, 2004. – 475 с. : табл. 
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 Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на широкому колі архівних джерел, 

періодичних видань та історико-мемуарної і фахової літератури 

розкрито значення економічного потенціалу України для Російської 

імперії в роки Першої світової війни, показано вплив війни на долю 

українського народу… 

 

45.  63.3 

(4Укр)

46-8 

Р 39 

 

Рендюк Т. Г.  
Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи = Pylyp Orlyk: 

caile moldo-roman e / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 

239 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Двомовний ілюстрований історично-документальний нарис 

розкриває читачеві маловідомі або зовсім не ідентифіковані аспекти 

політичних, військових, дипломатичних та культурно-духовних зв’язків 

гетьмана України Пилипа Орлика з Молдовою, Валахією та 

Трансільванією у першій половині ХVІІІ століття. 

 

46.  63.3 

(4Укр)

5-8 

Р 50 

 

Рильський Т.  
В житті ніколи неправді не служив / Т. Рильський ; упоряд. М. 

Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; авт. передм. та комент. Н. 

М. Пазяк. – К. : Успіх і кар'єра, 2013. – 558 с. : іл., фото. – 

(Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До книги увійшли наукові статті, датовані 1861–1905 рр., 

українського громадського і культурного діяча Тадея Рильського (1841–

1902), батька поета Максима Рильського, які стосуються проблем 

етнографії, фольклористики та економіки другої пол. XIX – поч. XX ст.  

 

47.  63.3 

(4Укр-

4Вол)6

Р 63 

 

Рожко В. Є.  
У пащі диявола : іст.-краєзнавчий нарис / В. Є. Рожко ; [голов. 

ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 116 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Історико-краєзнавчий нарис "У пащі диявола" – низка 

споминів автора про дисидентський рух на історичній Волині 60–80-х рр. 

XX ст. 

 

48.  63.3 

(4Укр)-

8я6 

С 28 

 

Сегеда С.  
Український Пантеон / С. Сегеда ; голов. ред. В. Строля ; відп. 

ред. Ю. Ференцева ; літ. ред. О. Кір'ятська. – К. : Балтія-Друк, 

2013. – 184 с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: 43 постаті, 43 долі, 43 сторінки української історії... Нашу 

історію, так само як історію інших народів, творили конкретні люди, 

котрі народжувалися, жили і помирали. Сподіваємося, що ця книга 

сприятиме увіковіченню пам'яті кращих синів і доньок нашої землі, 
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завдяки яким український народ зберіг свою ідентичність, мову, 

культуру, не загубившись в сутінках і загравах минулих століть. 
 

49.  63.1 

(4Укр)

5-8 

С 38 

 

Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : [у 3 т.]. 

Т. 2 / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – К. : Заповіт, 

1997. – 448 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Тритомне видання є спробою повернути українському 

громадянству світлий образ чільного діяча українства другої половини 

XIX – початку XX ст. Володимира Боніфатійовича як вченого, педагога, 

громадсько-політичного діяча, людину. Опубліковані численні архівні 

матеріали, спомини, листи та щоденники самого Антоновича і його 

сучасників, офіційні документи, спеціальні історичні дослідження.  

 

50.  63.4 

(4Укр-

6Крм) 

С 42 

 

Скарби Херсонеса Таврійського = Сокровища Херсонеса 

Таврического = Treasures of Tauric Chersonesos : альбом / наук. 

ред. Н. Алексєєнко ; упоряд.: Н. Гінькут, Л. Седікова, Т. 

Яшаєва. – К. : Мистецтво, 2013. – 320 с. : фото. кол. – 

(Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні представлено античні та середньовічні 

археологічні старожитності унікального музею на території Кримського 

півострова – Національного заповідника "Херсонес Таврійський", об'єкта 

Світової спадщини ЮНЕСКО. 

 

51.  63.4 

(4Укр) 

С 48 

 

Слов'яни і Русь: археологія та історія : зб. пр. на пошану 

дійсного члена НАН України Петра Петровича Толочка з 

нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; відп. ред. 

Г. Ю. Івакін. – К. : Стародавній Світ, 2013. – 356 с. : рис., іл. 

кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник містить роботи провідних вітчизняних і 

зарубіжних дослідників з головних напрямків наукових інтересів ученого: 

історії, археології, культури Давньої Русі та Києва; проблеми утворення 

та розвитку давньоруських міст; культури кочових і осілих сусідів 

слов'ян; археології та історії України доби пізнього середньовіччя тощо. 

 

52.  66.2 

(4Укр) 

С 83 

 

Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 4 (25) / 

голов. ред. А. В. Єрмолаєв ; заст. голов. ред.: Я. А. Жаліло, М. 

Л. Рубанець. – К. : Вид-во НІСД, 2012. – 244 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

№ 1 (30). – 2014. – 228 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

№ 2 (31) . – 202 с.: схеми 

№ 3 (32) / голов. ред. В. П. Горбулін ; заст. голов. ред.: О. С. 

Власюк, М. Л. Рубанець. – 240 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: У збірниках 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. 

 

53.  66.3(5) 

С 90 

 

Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на 

сучасному етапі : кол. моногр. / НАН України, Ін-т 

сходознавства ім. А. Кримського ; відп. ред. Л. В. Матвєєва ; 

упоряд.: О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко. – К. : Вид-во Ін-ту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2012. – 220 с. : схеми. 

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

Анотація: Колективна монографія, за авторством українських та 

закордонних учених, присвячена сьогоденному розвитку країн Сходу: 

актуальними питанням історії, економіки, політики, розвитку науки, а 

також світоглядним засадам.  
 

54.  63.3(5) 

С 92 

 

Схід і діалог цивілізацій: до ювілею Ю. М. Кочубея : зб. наук. 

ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; 

упоряд.: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. – К. : Вид-во Ін-ту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2012. – 435 с. : іл. 

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

Анотація: Видання присвячено Юрію Миколайовичу Кочубею, відомому 

вченому-сходознавцю та досвідченому дипломату в ранзі Надзвичайного 

і Повноважного Посла з нагоди його ювілею. У книзі вміщено статті 

його колег-науковців, у яких розглядаються важливі аспекти вивчення 

історичних, філологічних і політичних питань в царині сходознавчої 

тематики. 

 

55.  66.4 

(4Укр) 

С 92 

 

Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах 

глобального світу : аналіт. доп. / Ін-т сходознавства ім. А. 

Кримського НАН України ; відп. ред. В. О. Кіктенко. – К . : 

Вид-во Ін-ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2013. – 184 с. 

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

Анотація: В аналітичній доповіді досліджено політичні та регіональні 

умови здійснення стратегічного партнерства України з країнами Сходу 

(Близький Схід, Центральна Азія, Далекий Схід, Південна та Південно-Східна 

Азія) як важливої складової сучасних міжнародних відносин України.  

 

56.  63.1 

(4Укр)-

8я21 

С 92 

 

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. 

слов. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; 

упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк ; 

редкол.: Л. В. Матвєєва (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во Ін-ту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. – 260 с. 

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

Анотація: Редкологія бібліографічного словника пропонує майбутнім 

дослідникам матеріал для вивчення шляхів поступового перетворення суто 
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описової науки, замкненої на себе в учбових закладах окраїн імперії, в 

повноцінну наукову дисципліну, що має як теоретичну так і практичну 

цінність. 

 

57.  63.5(4)-

73кр 

Т 32 

 

Темченко А. І.  
Традиційні замовляння: семантичні транформації та обрядові 

парадигми : монографія / А. І. Темченко ; Ін-т мистецтвозн., 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : 

ІнтролігаТОР, 2014. – 572 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджено символіку лікувальних замовлень, 

яка проявляється на всіх рівнях структурного творення обрядового 

тексту (звуковому, лексичному, синтаксичному), а також його образній 

організації. Основними смисловими парадигмами, навколо, яких 

групується образна система замовлень, є тіло, час, простір і число, що 

дозволяє розглянути лікувальні тексти в загальному культурному 

контексті. 

 

58.  63.3 

(4Укр)

624-28 

Т 73 

 

 

Тронько П. Т.  
Юність опалена війною. З історії боротьби комсомольців і 

молоді України проти німецько-фашистських загарбників у 

роки Великої Вітчизняної війни, 1941–1945 рр. / П. Т. Тронько. – 

К., 2004. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор книжки – академік НАН України, Герой України П. Т. 

Тронько понад 50 років розробляє тему героїчної боротьби української 

молоді на фронтах, у партизанських загонах, у підпіллі під час 

найтрагічнішої з воєн в історії людства. 

 

59.  63.3 

(4Укр)

6-7 

У 45 

 

Україна – Туреччина: історія культурних зв'язків та співробіт- 

ництво на сучасному етапі : зб. наук. пр. / Посольство 

Турецької Республіки в Україні, НАН України, НБ України 

імені В. І. Вернадського [та ін.] ; упоряд.: О. Дерменджі, В. М. 

Підвойний, Н. Г. Солонська. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 295 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У статтях збірника висвітлюються різні аспекти 

українсько-турецького співробітництва в минулому та на сучасному 

етапі, зокрема, в політичній та економічній сферах, а також розвитку 

української тюркології та понтознавчих студій. Також розглядаються 

питання українсько-турецького мовно-літературного та культурного 

діалогу.  
 

60.  63.3 

(4Укр)

624 

У 45 

Україна у Великій війні, 1939–1945 / відп. ред. І. Юхновський 

; упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – К. : Емма, 2014. – 264 с. 

: фото, карти. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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 Анотацція: У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і 

наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії 

українського народу XX століття – Другу світову війну. Велику увагу 

приділено участі українців у радянсько-фінській війні, в радянсько-

німецькій війні, в українсько-польському конфлікті, висвітлюється 

боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу. Особливе місце у 

книзі відведено вкладові українців у розгром нацистської Німеччини. 

 

61.  63.3 

(4Укр)

624-8 

Ф 57 

 

Филь А. М.  
Герой Советского Союза: летопись войны : беседы. Кн. 1 / А. 

М. Филь, С. И. Лекарь. – Х. : ФАКТОР, 2012. – 292 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Кн. 2. – 2013. – 296 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В новой книге Александра Филя и Сергея Лекаря 

представлены беседы с Героями Советского Союза. 
 

62.  63.3 

(4Укр)

624-8 

Ф 57 

 

Филь О. М.  
Життя як спалах зірки... Іван Черняховський: штрихи до 

портрета полководця / О. М. Филь ; наук. ред. М. І. Бушин. – 

К. : Арт Економі, 2014. – 184 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Серед найдавніших полководців сучасності, котрі 

заслуговують на особливу увагу, автором виділяється особистість двічі 

Героя Радянського Союзу генерала армії Івана Даниловича 

Черняховського, уродженця Уманщини.  

 

63.  63.3 

(4Рос) 

Ш 89 

 

Штепа П.  
Українець і москвин: дві протилежності = Ukrainians versus 

Moscovites (Two Antipodes) / П. Штепа ; літ. ред. Я. Радевич-

Винницький ; Наук.-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – 

2-е вид. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 688 с. – (Постаті та 

ідеї). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі подано широкоформатний зіставний аналіз 

характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими 

народами в політичному, економічному, культурному, релігійно-

конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним 

масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретацій історичних 

та ін. фактів, безкомпромісністю авторської позиції.  

 

64.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Ш 93 

 

Штрихи до біографій : [зб. ст.] / авт.-упоряд. В. М. Бурій. – 

Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 100 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник статей містить маловідомі тексти Валерія Бурія, 

Марії Галич, Юхима Кримського, Петра Кулаковського та Ервіна 

Скорецького. 
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65.  63.1 

(4Укр)

5-8 

Щ 61 

 

Щербань Т. О.  
Тимофій Дмитрович Флоринський, 1854–1919 / Т. О. Щербань. – 

К. : Вид-во Ін-ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, 2004. – 200 с. 

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

Анотація: Книжку присвячено життю, науковій та педагогічній 

діяльності вченого-славіста і візантіста, професора Київського 

університету, члена-кореспондента Петербурзької академії наук Тимофія 

Дмитровича Флоринського (1854–1919). Докладно розглянуто праці 

вченого в царині візантійсько-слов'янських відносин, з питань рецепції 

візантійського права на Балканах, у галузях джерелознавства та 

бібліографії.  

 

66.  63.3 

(4Укр-

4Льв) 

Я 49 

 

Якубовська У.  
Львів на межі ХІХ і ХХ століть : [монографія] / У. Якубовська ; 

пер. з пол. О. Цівкач. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 

2014. – 220 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена складним питанням розвитку 

політичного, наукового, культурно-мистецького і літературного життя 

поляків в умовах багатонаціонального середовища Львова на зламі XIX–

XX ст. 
 

67.  63.52 

(4Укр)-

73 

Я 77 

 

Ярош В. А.  
Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та 

віруваннях : [зб. укр. легенд] / В. А. Ярош. – К. : Успіх і 

кар'єра, 2013. – 112 с. : іл. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірка українських легенд та давніх вірувань про основну і 

найважливішу страву в житті українського народу – хліб. В книгу 

ввійшли зібрані та адаптовані для широкого загалу нариси про давні 

землеробські вірування, аграрні традиції, землеробський календар, 

магічні обрядові речі: зерно, сніп, дідух, плуг, а також обрядову їжу: 

хліб, кутю, коровай, млинці, коржики тощо.  
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1.  65.04я

73-1 

А 18 

 

Аванесова Н. Е.  
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : 

підручник / Н. Е. Аванесова ; МОН України, Харківський нац. 

ун-т будівництва та архітектури. – Х. : Щедра садиба плюс, 

2015. – 224 с. : схеми. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(2) 

Анотація: Підручник містить 7 тем, у яких висвітлюються теоретичні 

основи дисципліни "Регіональна економіка", досліджується проблема 

розміщення продуктивних сил та обгрунтовуються підходи до її правильного 

розв'язання, проаналізовано фактори розміщення продуктивних сил, 

розглядаються такі питання: проблеми економічного районування 

України, вплив територіального поділу праці на розвиток економіки 

регіонів тощо. 

 

2.  65.050.

23 

А 18 

 

Аванесова Н. Е.  
Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: 

теоретико-методичні засади : [монографія] / Н. Е. Аванесова, 

О. В. Марченко ; МОН України, Харківський нац. ун-т 

будівництва та архітектури. – Х. : Щедра садиба плюс, 2015. – 

196 с. : табл., схеми. 

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

Анотація: В монографії розглядаються проблеми управління 

стратегічним розвитком як на рівні підприємства, так і на рівні міста за 

нинішніх умов. Відображено взаємозв'язок і взаємозалежність організації 

соціальних і економічних процесів між підприємством та сучасним містом. 

Досліджено проблему фінансової неспроможності міст, з якою стикається

 все біль-ша кількість міст у світі і що може стати реальною для України.  

 

3.  65.433 

(4Укр)-

592я 

Б 23 

Банько В. Г.  
Туристська логістика : навч. посіб. / В. Г. Банько ; М-во освіти 

і науки України. – К. : Дакор : КНТ, 2008. – 204 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1– ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються такі основні 

питання: основи турлогістики і понятійний апарат, історія та еволюція 

розвитку логістики та її задачі, об'єкти логістичного дослідження і 

управління, сфера застосування логістики в туризмі, 

конкурентоздатність туристських організацій, функції і задачі, які 

вирішуються логістикою в туризмі, логістика в стратегічному 

плануванні і прогнозуванні турдіяльності тощо.  
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4.  65.291.

213я73-1 

Б 48 

 

Березін О. В.  
Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. 

Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 222 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках навчального посібника розглядаються 

теоретико-методологічні та практичні засади опрацювання та 

реалізації стратегій підприємств. З урахуванням думок українських та 

зарубіжних авторів, вивчення стану господарювання підприємств різних 

сфер національної економіки авторами висвітлено концепції та поняття 

стратегії, формування сім'ї та цілей підприємства, оцінювання 

зовнішнього середовища та його впливу на можливості реалізації 

стратегій.  

 

5.  65.052.

253.5я

73-1 

Б 94 

 

Бухгалтерський облік у рибництві : метод. посіб. для 

викладачів спец. 6.130300 - "Водні біоресурси" / Нац. аграр. 

ун-т, ННІ тваринництва та водних біоресурсів ; уклад. Н. М. 

Вдовенко. – К. : Вид-во НАУ, 2005. – 180 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках методичного посібника викладено систему 

контролю та оцінювання знань студентів за умов модульно-рейтингової 

системи навчання.  

 

6.  95.43 

В 53 

 

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

ст.]. № 1 (23) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол.: 

В. В. Пастухова (голова), О. В. Яковлева, Р. О. Язиніна [та ін.]. – 

К. : Вид-во КІБіТ, 2014. – 124 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Наукові статті присвячені актуальним проблемам 

економіки, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу 

сучасного стану України. 

 

7.  95.43 

В 53 

 

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

ст.]. № 3 (25) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол.: 

В. В. Пастухова (голова), О. В. Яковлева, Р. О. Язиніна [та ін.]. – 

К. : Вид-во КІБіТ, 2014. – 124 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Наукові статті присвячені актуальним проблемам 

економіки, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу 

сучасного стану України. 

 

8.  65.291.

8в631 

Д 31 

 

Демуцкий В. П.  
Теория предприятия: Устойчивость функционирования 

массового производства и продвижения продукции на рынок / 

В. П. Демуцкий, В. С. Пигнастая, О. М. Пигнастый. – Х. : 

Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2003. – 272 с. : 

табл., рис. 
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Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Изложен современный научно-теоретический подход к 

описанию процессов жизнедеятельности предприятия. На основе 

вероятностных методов рассмотрена модель функционирования 

массового производства и продвижения продукции на рынок, 

исследована устойчивость протекания организационных процессов 

внутри предприятия при наличии возмущающих факторов внешней и 

внутренней сред, получена оптимальная функция управления.  

 

9.  65.207.2 

(4Укр) 

З-36 

 

Засади модернізації виробничої інфраструктури України : 

кол. моногр. / Національна академія наук України, Інститут 

економіки та прогнозування НАН України ; за заг. ред.: Б. З. 

Піріашвілі, О. І. Никифорука. – К. : І-т економіки та 

прогнозування, 2014. – 276 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках монографії розглядаються теоретичні 

положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як 

інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість 

взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та 

комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів 

забезпесення сталого розвитку економіки країни на основі узгодження ві

дтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з 

ними основних виробництвах.  

 

10. 65.433 

(4Укр)

я73-1 

І-90 

 

Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. 

А. Дьорова, М. М. Олексійко ; Київський ун-т туризму, 

економіки і права. – К. : Кондор, 2013. – 164 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №4(2), ЦА(3) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюється розвиток 

екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів 

відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і 

установ України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; розкрито механізм 

залучення населення до екскурсій та їх ідеологічну спрямованість за часів 

радянської політичної системи. 

 

11.  65.291-

983 

К 12 

 

Кавун С. В.  
Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : 

монографія / С. В. Кавун. – Х. :  Щедра садиба плюс, 2014. – 

312 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії подано теоретичний та практичний 

матеріал, що описує теоретичний, методологічний і практичний апарат 

з сучасних проблем економічної безпеки у інформаційному аспекті й 

містить наукові рішення для аналізу та дослідження економічної 

безпеки на мікро-, мезо- і макрорівні при ведені сучасного бізнесу.  
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12.  65.291.

21с51 

Л 63 

 

Лисецький Ю. М.  
Інформаційні системи і технології в менеджменті : монографія / 

Ю. М. Лисецький ; НАН України, Ін-т проблем математичних 

машин і систем. – К. : ЛОГОС, 2014. – 420 с. : рис. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1)                                                            

Анотація: Монографія присвячена формуванню науково обгрунтованих 

поглядів на сучасні інформаційні процеси у галузі менеджменту. 

Розглянуто роль і місце інформаційних систем в управлінні економікою, 

засоби формалізованого опису та технології оброблення економічної 

інформації. Викладено сучасні підходи та організаційно-методичні 

основи створення інформаційних систем тощо. 

 

13.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

пр.]. Серія Економіка. Вип. 1 (42) / МОН України, 

Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: В. П. Мікловда (голов. ред.), 

В. І. Ярема, В. О. Приходько [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2014. – 

318 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Вип. 2 (43). – 268 с. : схеми, табл. 

Кількість пимірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У статтях збірників розкриваються питання фінансового 

обліку, теорії бухгалтерського обліку, впливу глобалізації на систему 

обліку та аудиту, автоматизації бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу, стратегічного управління підприємством, банківської справи. 
 

14.  65.291.

21я73-1 

О-75 

 

Осовська Г. В.  
Основи менеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. 

Осовська, О. А. Осовський. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : 

Кондор, 2006. – 662 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику розглядаються суть, мета і завдання 

менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено 

історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення 

менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція 

управлінської думки. Особлива увага приділена функціям та методам 

управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. 

 

15.  65.291.

8в631 

П 32 

 

Пигнастый О. М.  
Статистическая теория производственных систем : 

[монография] / О. М. Пигнастый. – Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. 

Каразина, 2007. – 388 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В монографии изложен современный научно-теоретический 

подход к описанию производственных процессов. С использованием аппарата 

статистической механики рассмотрено функционирование производственного 

процесса с серийным и массовым выпуском продукции. Получены динамические 

уравнения балансов для макропараметров производственной системы.  
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16.  65.049 

Р 32 

 

Регіон у системі світогосподарських зв'язків: перспективи та 

проблеми : матеріали VIII Всеукр. наук. конф. молодих учених 

і студ., м. Чернівці, 9 квітня 2009 р. / МОН України, 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; наук. ред.: П. О. 

Нікіфоров, В. Є. Лошенюк. – Чернівці : Рута, 2009. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: До збірника увійшли матеріали VIII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених і студентів "Регіон у системі світогосподар- 

ських зв'язків: перспективи та проблеми", що відбувалася 9 квітня 2009 

року в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. 

Автори роблять спробу знайти свої підходи до обгрунтування та 

розв'язання питань регіонального економічного розвитку, подають своє 

бачення висвітлених проблем.  
 

17.  65.261.1 

Р 49 

 

Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних 

фінансів та шляхи їх подолання : [монографія] / О. С. 

Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко [та ін.] ; Акад. фін. 

упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 308 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглядаються теоретико-методологічні 

засади ідентифікації ризиків та загроз фінансовій безпеці сектору 

державних фінансів. Обгрунтовується і систематизується перелік 

індикаторів ризиків, які  входять до концептуальної структури моделі 

безпеки сектору державних фінансів.  

 

18.  65.261 

(4Укр) 

Р 64 

 

Розвиток національної системи фінансового моніторингу : 

[монографія] / Т. І. Єфименко, О. Є. Гасанов, О. Є. Користін 

[та ін.] ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 

380 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджено загальні засади функціонування 

інституту фінансового моніторингу в Україні, узагальнено 

міжнародний та вітчизняний досвід формування і розвитку систем 

запобігання та протидії  відмінюванню нелегальних доходів, 

проаналізовано зв'язок тіньової економіки з відмиванням нелегальних 

доходів.  

 

19.  65.9 

(4Укр)-

983кр 

С 83 

 

Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у 

системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : кол. 

моногр. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; за ред. О. В. Черевка. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2014. – 442 с. 

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

Анотація: У монографії розкривається сутність тіньової економіки, 

досліджено теоретичні та методологічні підходи до аналізу негативних 

проявів тінізації на безпеку держави, фінансові установи та суб'єктів 

господарювання. Приділено увагу вивченню зовнішніх та внутрішніх 
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механізмів детінізації економічних процесів на мікро рівні через систему 

бухгалтерського обліку, контролю та економічної безпеки.  

 

20.  65.43 

(4Укр)

кр 

Т 87 

 

Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, 

перспективи розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. 

конф., (16–17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки та права ; відп. за вип.: 

С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 

412 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику представлені статті, присвячені теоретичним і 

прикладним питанням туризму і готельно-ресторанної справи, 

маркетингу та менеджменту у сфері туризму і гостинності, 

економічним проблемам туризму та готельно-ресторанної справи, 

соціально-трудовим відносинам у закладах туризму і гостинності, 

організації дозвілля та відпочинку туристів, інфраструктурі туризму, 

туристській освіті та кадровому забезпеченню туризму та готельно-

ресторанної сфери, міжнародному співробітництву України в галузі 

туризму, рекреаційним ресурсам і розвитку туризму в регіонах України, 

екскурсійній діяльності, розвитку санаторно-курортної справи в Україні.  

 

21.  65.049 

(4Укр)

кр 

Ч-46 

 

Черевко О. В.  
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : 

монографія / О. В. Черевко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 

424 с. : схеми. 

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

Анотація: В монографії розроблені методологічні засади стратегії 

соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах 

трансформації національної економіки. Значна увага приділена розробці 

та реалізації комплексного і системного підходів до стратегічного 

планування як функції управління регіональним соціально-економічним 

розвитком, інструментарію програмно-прогнозного забезпечення, 

політиці сталого економічного розвитку регіону тощо.  

 

22.  65.291.

217 

Ш 25 

 

Шарапов В. М.  
Технологии управления проектами / В. М. Шарапов, В. П. 

Шейнов. – Черкассы : Вертикаль : Кандыч С. Г., 2010. – 568 с. : 

схемы, табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Эта книга не имеет аналогов в отечественной и 

зарубежной литературе. В ней показан новый подход к управлению 

проектами. Книга будет полезна не только руководителям и 

бизнесменам, но и ученым, преподавателям, аспирантам, студентам всех 

специальностей, молодым людям, которые хотят научиться решать 

проблемы, ставить и добиваться цели, потому что это и есть жизнь. 
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1.  67.407.

1(4Укр) 

І-26 

 

Ігнатенко І. В.  

Правове забезпечення зонування земель у межах населених 

пунктів : монографія / І. В. Ігнатенко ; наук. ред. М. В. Шульга ; 

Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Фінарт, 

2014. – 274 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексній науковій розробці правового 

забезпечення зонування земель у межах населених пунктів. Здійснено 

історико-правовий аналіз розвитку законодавства у зазначеній сфері. 

 

2.  65.052.

201.2я

73-1 

Б 87 

 

Брітченко І. Г.  
Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – 

Рівне : Волин. обереги, 2015. – 280 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової 

програми навчальної дисципліни "Контролінг" та стандартів МОН 

України. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в 

економічній діяльності підприємств, місце в системі управління 

бізнесом.  

 

3.  67.401.

114 

(4Укр) 

К 64 

 

Конах В. К.  
Національний інформаційний простір України: проблеми 

формування та державного регулювання : аналіт. доп. / В. К. 

Конах ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : Вид-во НІСД, 

2014. – 74 с. – (Інформаційні стратегії ; вип. 2). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Доповідь підготовлено до засідання "круглого столу" 18 

листопада 2013 р. Розглянуто проблеми державного регулювання 

розвитку національного інформаційного простору України в 

концептуальному, нормативно-правовому та інституційному полях. 

Запропоновано напрями їх розв'язання.  

 

4.  67.400.7 

М 48 

 

Мельничук О. С.  
Міська правова система: поняття та структура : монографія / О. 

С. Мельничук ; МОН України, Нац. ун-т Одеська юридична 

академія. – О. : Фенікс, 2014. – 292 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена загальнотеоретичним основам 

формування міської правової системи у сучасному правовому житті. 

Розкриваються основи урбаністичного підходу до права, на основі якого 

пропонується розглядати міське право як особливий феномен, який 

отримує свою інституціоналізацію в міській правовій системі. 
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5.  67.401.

11(4Укр) 

О-53 

 

Олефір А. О.  
Правовий механізм державних закупівель: стимулювання 

інноваційності виробництва медичної продукції : монографія / 

А. О. Олефір. – К. : Юстініан, 2014. – 448 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено основним проблемам господарсько-

правового забезпечення державних закупівель, стимулювання інноваційно- 

го виробництва в Україні. В монографії наведено не тільки цікаві 

емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та 

теоретичного поглядів, висновки, пропозиції до законодавства.  
 

6.  67.408.

114 

(4Укр)я 

П 69 

 

 

Практичне право: на попередження ксенофобії : навч. посіб. / 

А. О. Галай, В. О. Галай, М. М. Мосюк [та ін.] ; за ред. А. О. 

Галая ; М-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2011. – 196 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває 

головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності 

приймальні з надання юридичних і психологічних консультацій для 

потерпілих від ксенофобії. Книга є апробованим тренінговим 

комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтеракт

ивного тренінгу.  

 

7.  67.401.

124 

(4Укр)я 

П 69 

 

Практичне право: права пацієнтів (інтерактивний курс 

медичного права) : навч. посіб. / В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. 

Я. Сенюта [та ін.] ; за ред.: С. Г. Стеценка, А. О. Галая ; М-во 

освіти і науки України. – К. : КНТ, 2009. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі розкриті ключові положення медичного права – 

перспективної галузі правової науки в Україні. Посібник побудований за 

концепцією "street law": усі питання подані у доступній популярній 

формі, зрозумілій навіть особі без юридичної освіти. Виклад кожної 

теми ведеться за допомогою інтерактивних педагогічних технологій, 

що допоможе учасникам заняття брати активну участь у його 

проведенні. 

 

8.  67.408.

142 

П 83 

 

Протидія злочинам у сфері службової діяльності 

(кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесу- 

альні проблеми) : монографія / О. М. Костенко (відп. ред.), О. 

О. Кваша, М. І. Сірий [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. – К. : Наукова думка, 2014. – 319 с. – 

(Проект "Наукова книга"). 

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

Анотація: Монографія присвячена висвітленню однієї з найбільш 

актуальних та складних проблем сучасної юридичної науки та практики – 

протидії злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг. У роботі висвітлено окремі кримінологічні, 

кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми протидії 

злочинам, що вчиняються особами у зв’язку з їх службовою діяльністю.  
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1.  85.143 

(4Укр-

4Чек) 

Є 16 

 

Євич Василь Павлович. Живопис : альбом репродукцій / авт. 

передм. Ю. Б. Борисова ; упоряд. Л. Т. Демченко. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 120 с. – (Майстри 

образотворчого мистецтва Черкащини). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Перший альбом серії "Майстри образотворчого мистецтва 

Черкащини" знайомить шанувальників живопису з творами художника 

Василя Євича. 

 

2.  85.323

я73- 

1кр 

А 92 

 

Атамась О. А.  
Історія спортивних танців : навч.-метод. посіб. / О. А. Атамась. – 

Черкаси : Гордієнко Є. І., 2014. – 102 с. : іл. 

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

Анотація: Навчально-методичний посібник розроблений для 

методичного забезпечення викладання дисципліни "Спортивні танці". 

Посібник складається з трьох розділів, які вміщують опис, аналіз 

розвитку, становлення спортивних бальних танців, методичні 

рекомендації щодо самостійної роботи. 

 

3.  72.52я

73-1 

Б 64 

 

Бірта Г. О.  
Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; МОН 

України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – К. : Центр 

учбової л-ри, 2014. – 142 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна 

інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт. Викладено 

проблеми, що виникають при написанні, – від вибору теми роботи до її 

захисту , наведені найбільш раціональні способи їх подолання. Система- 

тизовані норми, правила, вимоги щодо оформлення текстових наукових 

робіт, які є загальними, універсальними незалежно від профілю 

навчального закладу.  

 

4.  85.373 

(0)я73-1 

Б 89 

 

Брюховецька Л. І.  
Кіномистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. 

Брюховецька. – К. : ЛОГОС, 2011. – 392 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику подано розмаїту інформацію про 
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кіномистецтво Франції, Німеччини, США, Великобританії, Данії, 

Швеції, Італії, Іспанії, Японії, Польщі, Чехії, Угорщини, СРСР та 

України, проаналізовано вершинні його твори і охарактеризовано 

найважливіші напрямки мистецтва кіно, що складають цілісну картину 

здобутків наймолодшого з мистецтв, історія якого нараховує усього 115 

років.  

 

5.  85.143 

(4Укр)

6-8л6 

В 68 

 

Волошин Л. В.  
Ольга Плешкан. Малярство. Акварелі. Естампи / Л. В. 

Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Л. : 

Афіша, 2010. – 372 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Автор цієї праці, опираючись на численні архівні й 

літературні джерела, вперше докладно висвітлює основні етапи життя 

і творчості Ольги Плешкан у контексті художнього життя того часу 

та аналізує особливості її малярського бачення на основі великої кількості 

творів художниці, що зберігаються в приватних збірках і музейних 

колекціях Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Русова й Снятина. 

 

6.  85.153 

(4Укр)

6-8л6 

В 68 

 

Волошин Л. В.  
Рання графіка Святослава Гординського, 1920–1930 роки / Л. 

В. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Л. : 

Афіша, 2007. – 188 с. : репрод. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі вперше грунтовно висвітлено одну з найяскравіших 

високомистецьких сторінок ранньої творчості Святослава 

Гординського: зокрема, графічне мистецтво, в якому він утверджував 

передові в 1920–1930-х рр., творчі ідеї українського авангарду, свідомо 

формуючи його самобутні національні риси.  
 

7.  85.143 

(4Укр)

6-8л6 

Д 85 

 

Духовной жаждою томим... Василий Братанюк. Живопись : 

кат. выст. / сост. Е. Э. Сапогова ; авт. ст. Н. Б. Нешатаева. – 

СПб. ; Чернигов ; Староконстантинов, 2013. – 88 с. : репрод. 

Количество экземпляров: 1 – ЦА(1) 

Анотация: Вниманию читателя предлагается творчество живописца, 

которого часто называют русским Дега «Духовной жаждою томим». 

Ценители прекрасного смогут сполна насладиться красотой его 

известных творений, среди которых – "Слезы творчества" (2000), 

"Балерина, завязывающая пуанты" (1996), "Портрет народной 

артистки России М. М. Плисецкой" (1998), "Антракт. Ведущая 

артистка балета Анна Сысоева" (2005). Главное в полотнах Братанюка – 

образ, который диктует выбор художественных средств. От 

произведения к произведению художник совершенствует приемы и 

принципы построения картины, опираясь на традиции русской 

реалистической школы. 

 

8.  72.3 

(4Рос) 

Матвеева Л. В.  
Отто Юльевич Шмидт, 1891–1956 / Л. В. Матвеева. – К. : Изд-
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М 33 

 

во Ин-та востоковедения им. А. Крымского, 2006. – 230 с. : ил. – 

(Научно-библиографическая литература). 

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

Аннотация: Автор на базе исследования опубликованных трудов О. 

Ю. Шмидта и его обширного архива представил в книге живой портрет 

неутомимого ученого и организатора науки и советского 

книгоиздательства, популяризатора научных знаний и педагога. 
 

9.  72.4 

(4Укр)ф 

Н 34 

 

Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 9 / НАН України ; редкол.: Я. С. Яцків (голов. 

ред.) [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2014. – 64 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 10. – 100 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірників ввійшли статті, присвячені актуальним 

питанням організації світового інформаційного простору і присутності 

у ньому української науки. 

 

10.  72кр 

Н 34 

 

Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-

практ. конф., Черкаси, 16–18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і 

науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки та 

права [та ін.] ; за заг. ред. І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2014. – 291 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(1), ЦА(4) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми 

сучасної науки у сфері економічних, педагогічних наук, психології, 

національної безпеки та охорони праці. 

 

11.  85.101 

(4Укр)

л6 

Н 35 

 

Національний музей історії України = The National Museum 

of the History of Ukraine : у 2 т. Т. 1 / Н. Г. Ковтанюк (кер. авт. 

кол.), Л. В. Строкова [та ін.] ; передм. С. М. Чайковського. – К. : 

Мистецтво, 2011. – 320 с. : іл. – (Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Перший том двотомного видання знайомить з історією 

формування колекцій, рідкісними археологічними предметами, значна 

частина яких має світове значення, та унікальними пам'ятками 

золотарського мистецтва Національного музею історії України та його 

філії – Музею історичних коштовностей України. Серед них – відомі 

артефакти, які можна вважати візитівкою не лише музею, а й всієї 

України, зокрема золота пектораль (середина  IV ст. до н.е.), златник 

Володимира Великого та ін. 

Т. 2 / Н. Г. Ковтанюк (кер. авт. кол.), О. В. Іванова, З. О. 

Зразюк [та ін.] ; авт.-упоряд.: Л. І. Авер'янова, А. С. Андріуца, 

О. К. Барашкова [ та ін.] ; передм. С. М. Чайковського. – 2012. – 

336 с.  

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: До другого тому видання ввійшли унікальні твори 
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образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, рукописні 

документи, стародруки, нумізматика та зброя зі збірки Національного 

музею історії України та його філії – Музею історичних коштовностей 

України. Ці рідкісні пам'ятки репрезентують матеріальну культуру 

України та інших країн. 

 

12.  85.118.

7(4Укр

-4Че/С 

25-

361276 

 

Свояк Н. І.  
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Черкаської облас- 

ті / Н. І. Свояк, Н. М. Фоміна. – Черкаси : Вертикаль : Кандич 

С. Г., 2012. – 192 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наведено перелік парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва – об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

та місцевого значення, розташованих у Черкаській області. Розкрито 

історію створення парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного і місцевого значення в Черкаській області та 

приведено їх характеристику. 

 

13.  72.471.1 

(4Укр)

п7 

Ц 56 

 

Цибань В. О.  
Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль 

імені В. І. Вернадського. Премії імені видатних учених 

України. Відзнаки / В. О. Цибань ; відп. ред. В. М. Палій ; 

НАН України. – К. : Академперіодика, 2010. – 400 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У книзі вперше узагальнено і в повній формі висвітлено 

інформацію про нагороди, премії й відзнаки, запроваджені в 

Національній академії наук України протягом її існування, надано 

коротку історичну довідку про життєвий шлях, наукові та творчі 

здобутки, нагороди видатних учених України, ім'я яких носять премії.  

 

14.  85.143 

(4Укр)-8 

Я 54 

 

Ямаш Ю. В.  
Труш малює Каменяра : Образ Івана Франка в творчості Івана 

Труша = Trusz maluje Kamieniarza : [монографія] / Ю. В. Ямаш. – 

Л. : Ліга-Прес, 2008. – 156 с. : фото, репрод. – (Труш малює). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Монографія висвітлює сторінки життя і творчості Івана 

Труша, присвячені Іванові Франкові. До франкіани, яку створив 

художник, крім галереї портретів письменника, залучаються історії 

роботи над пам'ятником Каменяреві, епістолярій та мемуари, Трушеві 

світлини, частина з яких друкується вперше. 
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1.  74.489

кр 

А 43 

 

Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні 

аспекти : монографія / Т. М. Десятов, С. О. Захаренко, Н. Є. 

Герасімова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. 

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

Хмельницького, 2015. – 192 с. 

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), А2(3), ЦА(3) 

Анотація: У монографії вміщені наукові статті фахівців з питань 

теорії і технологій педагогіки та психології вищої школи. 

Співвідношення психології та педагогіки вищої школи, обгрунтування 

змісту,  умов здійснення компетентнісного підходу, виокремлення 

інноваційних чинників її розвитку; результати досліджень по реалізації 

технологічного підходу у педагогічній освіті та надання їй особистісної 

зорієнтованої спрямованості – ось далеко не повний спектр проблем та 

питань.  

 

2.  74.1я7

3-1 

А 43 

 

Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в 

умовах вищого навчального закладу : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, НАПН України, 

Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; за 

ред. С. О. Нікітчиної. – К. : Слово, 2014. – 368 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються методологічні 

засади дошкільної освіти, особливості її розвитку, інноваційні підходи до 

організації дошкільної освіти з досвіду роботи викладачів. Також розкрито 

положення Концепції дошкільної освіти та організаційно-педагогічні 

умови її реалізації, подано інформацію про авторські програми, 

технології, проекти, провідні ідеї видатних педагогів минулого і 

сьогодення. 

 

3.  74.20 

А 62 

 

Амонашвілі Ш. О.  
Істина школи = Истина школы : пер. з рос. / Ш. О. Амонашвілі ; 

відп. за вид. С. Л. Крук ; пер. з рос. Л. І. Твердохліб. – 

Хмельницький : Вид-во Подільського культ.-просвіт. центру 

ім. М. К. Реріха, 2007. – 74 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У своїй книзі Ш. О. Амонашвілі продовжує свої роздуми над 

проблемою гуманізації освіти. Він висвітлює і аналізує проблеми, які 

постали перед сучасною школою в умовах глобалізації, ринкових відносин 

і бездумного імпорту західних освітніх технологій. 
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4.  74.20 

А 62 

 

Амонашвили Ш. А.  
Учитель, вдохнови меня на творчество / Ш. А. Амонашвили ; 

[Всеукр. ассоц. Гуманной Педагогики, Центр Гуманной 

Педагогики (Артемовск)]. – Донецк : Ноулидж, 2011. – 53 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге известного педагога, доктора психологических 

наук, академика РАО Шалвы Александровича Амонашвили в поэтической 

форме раскрывается духовная суть учительской профессии и пути ее 

постижения. 

 

5.  74.102.

413я73-1 

А 92 

 

Атрощенко Т. О.  
Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу : 

навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою орг. 

навч. процессу / Т. О. Атрощенко ; М-во освіти і науки 

України, Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2014. – 164 с. 

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

Анотація: У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу 

"Методика викладання дисциплін лінгводидактичного циклу", що дає 

змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку 

майбутніх фахівців до професійної діяльності у вищих навчальних 

закладах (основні поняття змістових модулів курсу, питання для 

обговорення та контролю, теми практичних занять, завдання для 

самостійної роботи, залікові питання та завдання для контрольних 

робіт).  

 

6.  74.484 

(4Укр) 

Б 61 

 

Білецька Г. А.  
Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів у вищих 

навчальних закладах : [монографія] / Г. А. Білецька. – 

Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2014. – 379 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Видання присвячене висвітленню теоретичних і методичних 

засад природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у ВНЗ. 

Розглянуто тенденції розвитку професійної екологічної освіти, 

обгрунтовано положення концепції природничо-наукової підготовки та 

діагностики досягнень студентів з використанням навчального об'єктно-

орієнтованого динамічного середовища. 

 

7.  74.102.

413я73-1 

Б 74 

 

Богуш А. М.  
Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, 

ситуації, вправи : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – 3-є 

вид., допов. – К. : Слово, 2014. – 304 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади 

мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку; подано 

характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних, 

словесних, вербальних; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і прав. 

Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій. 
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8.  74кр 

В 11 

 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 24 (317). 

Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; голов. редкол.: А. І. Кузьмінський (голов. 

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

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

Хмельницького, 2014. – 152 с. 

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

№ 28 (321). – 152 с. 

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

Анотація: У матеріалах "Вісника" розглянуто актуальні питання 

професійної підготовки фахівців із позицій інтернаціоналізації світового 

та європейського досвіду. Представлено сучасні погляди на формування 

професіоналізму майбутніх соціальних педагогів, учителів, соціальних 

працівників, економістів, фахівців цивільного захисту. Обгрунтовано 

теоретико-методологічні підходи до навчання і виховання студентів у 

сучасному освітньому просторі.  

 

9.  88.413

я73-1 

Д 49 

 

Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посіб. / Т. О. 

Піроженко, С. О. Ладивір, І. М. Біла [та ін.] ; за ред. Т. О. 

Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2) 

Анотація: Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій 

дітей дошкільного віку як пріоритетних індикаторів особистісного 

зростання та аналізу параметрів сучасного соціального оточення, що 

визначають становлення та реальне функціонування ціннісних 

орієнтацій дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним і 

предметним середовищем. 
 

10.  74.100.

528кр 

Е 45 

 

Екологічне свято як засіб формування екологічної культури 

дошкільника / Всеукр. екол. ліга, Черкаська обл. орг. Всеукр. 

екол. ліги, Черкаська обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; 

уклад.: А. В. Фрузенкова, Л. П. Корнелюк, Н. М. Фоміна. – 

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2010. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: В посібнику представлені сценарії екологічних свят по 

вихованню екологічної культури у дітей дошкільних навчальних закладів, 

які можливо проводити протягом всього навчального періоду.  

 

11.  74.9я2

0 

Е 64 

 

Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейного виховання / за 

заг. ред.: Є. І. Коваленка, С. В. Кириленка. – К. : КНТ, 2008. – 592 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У книзі розглядаються проблеми, пов'язані зі зміцненням 

сім'ї, створенням у ній морально-психологічного комфорту для виховання 

дітей, говориться про причини сімейних конфліктів і способи їх 

вирішення, про причини появи "важких" підлітків та шляхи їх 

попередження. 
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12.  88.7я7

3-1 

К 49 

 

Клиническая психология : учебн. для студ. мед. вузов и фак. 

клинической психологии / ред. Б. Д. Карвасарский. – 5-е изд., 

доп. – М. ; С. Пб. ; Нижний Новгород : Питер, 2014. – 891 с. – 

(Учебник для вузов). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Пятое, дополненное, издание учебника (предыдущие 

вышли в 2002, 2006, 2007, 2010 гг.) создано авторским коллективом, 

объединяющим ведущих специалистов по клинической психологии, под 

общей редакцией профессора Б. Д. Карварского, главного специалиста – 

эксперта по психотерапии Росздравнадзора МЗ и СР РФ, председателя 

Проблемной комиссии "Медицинская психология" РАМН. 

 

13.  74.5я7

3-1 

К 60 

 

Колишкін О. В.  
Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колишкін. – Суми : Унів. кн., 2015. – 

392 с. 

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

Анотація: У посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної 

педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля діяль-

ності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних катего- 

рій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано 

навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій, визначено 

вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів. 

 

14.  74.200.

25я73-1 

К 88 

 

Кубай Н. О.  
Виховуємо традиціями українського козацтва : навч. посіб. / Н. 

О. Кубай, О. В. Кубай. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 286 с. : 

ілюстр. – (Вища освіта в Україні). 

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

Анотація: У посібнику авторами розкрито роль виховного потенціалу 

козацької педагогіки у формавунні особистості молодшого школяра; 

розроблено структурно-функціональну модель гри-подорожі 

"Котигорошко"; запропоновано комплект навчально-методичних 

матеріалів для практичного використання у початкових класах 

загальноосвітньої школи. 

 

15.  88 

К 90 

 

Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / 

Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко [та ін.] ; за ред. Г. О. 

Балла; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 264 с. 

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

Анотація: У колективній монографії характеризується культуротвір- 

на функція психологічної науки. Ця функція знаходить конкретизацію, 

зокрема, у вдосконаленні педагогічної, наукової економічної, політичної 

культури, культури сімейних відносин тощо. У монографії 

окреслюються провідні аспекти впливу психологічної науки на 

формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, 

притаманнах окремим особам і людським спільнотам. 
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16.  74.489.

83(0)я 

73-1 

К 95 

 

Кучай Т. П.  
Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у 

країнах ЄС, США та Канади : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; М-во 

освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 48 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються особливості 

підготовки вчителів початкових класів, організації  навчального процесу 

у вищих навчальних закладах країн ЄС, США та Канади. 

 

17.  74.660.

1я73-1 

Л 93 

 

Любарська О. М.  
Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. : для студ. 

вищ. навч. закл. / О. М. Любарська. – 2-е вид., переробл. і 

допов. – К. : Ленвіт, 2012. – 239 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Посібник вміщує повний та систематизований вклад 

теоретичних принципів і підходів до проблеми соціалізації особистості. 

Представлено сучасні теорії соціалізації, моделі та напрями роботи 

соціального педагога з соціалізації дітей та молоді з урахуванням 

професійних вимог та етичного кодексу соціального педагога / 

соціального працівника.  

 

18.  74.66я

73-1 

М 71 

 

Міщик Л. І.  
Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка" : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, О. П. Демченко ; за заг. 

ред. Л. І. Міщик ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – 

К. : Слово, 2013. – 328 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу 

"Вступ до спеціальності" і має на меті ознайомити студентів з азами 

професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про 

соціально-педагогічну діяльність як гуманістичну та творчу, розкрити її 

суть і специфіку, перспективи та шляхи оволодіння нею.  
 

19.  88.576.5 

М 15 

 

Макдауэлл Дж.  
Как стать героем для своих детей = How to be a Hero to your 

kids / Дж. Макдауэлл, Д. Дей. – Минск : Новая жизнь, 2002. – 

288 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Эта книга построена на предпосылке того, что 

родители по логике должны быть героями для своих детей, и предлагает 

конкретный план помочь стать ими. Предлагается позитивный 

родительский план для построения счастливой, правильно 

функционирующей семьи. 

 

20.  88.946 

М 54 

Методологічні проблеми трансформації комунікативної 

компетентності психолога в інформаційному суспільстві : 
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 монографія / В. В. Андрієвська, Е. І. Драніщева, С. П. Тищенко 

[та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2014. – 226 с. 

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

Анотація: У монографії висвітлена наукова концепція, яка розкриває 

зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності 

психолога в інформаційному суспільстві.  Її оновлена наукова модель 

призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного 

профілю, що сприятиме оптимізації професійної підготовленості й 

діяльності психологів у нових соціальних реаліях інформаційного 

суспільства. 

 

21.  88.80 

Н 20 

 

Найдьонов М. І.  
Психологія престижності професій : монографія / М. І. 

Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. 

психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 160 с. : табл. 

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

Анотація: У монографії представлено дані всеукраїнського моніторин- 

гу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється 

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 

року. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну 

успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної 

мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину 

готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійснення на ринку 

праці.  

 

22.  88.50я

73-1 

Н 20 

 

Найдьонова Л. А.  
Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підруч. для 

слухачів системи післядипломної освіти / Л. А. Найдьонова ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. : іл., табл. 

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

Анотація: В експериментальному підручнику зібрано необхідний обсяг 

інформаційно-методичного матеріалу для підготовки слухачів системи 

післядипломної педагогічної освіти з проблем психологічного впливу 

сучасних медіа та рефлексивних способів опанування найгостріших 

викликів інформаційного суспільства.  

 

23.  74.66 

Н 32 

 

Настільна книга соціального педагога / авт.-уклад.: О. Є. 

Марінушкіна, І. М. Вишнева, В. В. Носенко. – Х. : Ранок, 2011. – 

272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Матеріали книги пропонують ознайомитись з 

нормативними документами стосовно діяльності соціального педагога в 

ЗНЗ, вимогами до оформлення документації, методами роботи зі 

школярами "групи ризику" (наркоманами, дітьми, схильними до суїциду, 

"важкими" підлітками).  
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24.  88.621-

724 

О-72 

 

Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої 

особистості : монографія / Р. О. Семенова, О. Л. Музика, Д. К. 

Корольов [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с. 

 Екземпляри: всього: 5 – ЧЗ №6(3), ЧЗ №2(2) 

Анотація: У монографії розкрито широке коло методологічних і 

прикладних проблем, пов'язаних із створенням освітнього 

середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, 

індивідуалізації та соціалізації обдарованої особистості, яка забезпечує 

можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності з 

природними задатками, інтересами, вимогами вікової соціалізації, з одного 

боку, та соціальним запитом, з іншого.  

 

25.  88.41-72 

П 50 

 

Поліщук В. М.  
Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість : 

монографія / В. М. Поліщук. – Суми : Унів. кн., 2015. – 142 с. 

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

Анотація: На основі лонгітюдного дослідження аналізуються 

життєві межі та гендерні структурно-функціональні особливості 

переживань, або базові симптомокомплекси переживань, вікових 

нормативних криз (7 років, 13 років, 17 років, 23 років). Надається 

емпірична аргументація на користь ідей циклічності та фазовості 

вікового розвитку.  

 

26.  88.415-72 

П 50 

 

Поліщук В. М.  
Криза 13 років: феноменологія, проблеми : монографія / В. М. 

Поліщук. – Суми : Унів. кн., 2015. – 188 с. 

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

Анотація: У монографії аналізується психологічна природа кризи 13 

років – важливого закономірного етапу вікового розвитку. Виокремлено 

типовий симптомокомплекс цього вікового періоду як системний 

показник внутрішніх перетворень у життєвому шляху особистості. 

Визначаються перспективи в дослідженнях кризи 13 років та наступної 

вікової кризи – кризи 17 років.  

 

27.  88.415-72 

я73-1 

П 50 

 

Поліщук С. А.  
Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку : навч. 

посіб. / С. А. Поліщук. – Суми : Унів. кн., 2015. – 159 с. 

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

Анотація: У посібнику представлений експериментальний та 

теоретичний аналіз вольових проявів у дітей молодшого шкільного віку. 

Розкриваються психологічні особливості вольових якостей та вольового 

зусилля. З’ясовано структуру комплексу вольових якостей, їх (його) 

симптоматику і динаміку. Визначені основні тенденції розвитку 

вольового процесу в хлопчиків і дівчаток.  
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28.  74.266.

3я73-1 

П 55 

 

Пометун О. І.  
Методика навчання історії в школі : [посібник] / О. І. Пометун, 

Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2009. – 328 с. : схеми. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(1), (4) 

Анотація: У посібнику викладено основи теорії та методики навчання 

історії, міститься значна кількість принципово нових авторських 

положень щодо теорії навчання історії, велика кількість методичних 

порад і прикладів уроків, методів і технологій навчання, прийомів, 

пізнавальних завдань тощо. Особливістю посібника є викладення 

авторами основ інтерактивного навчання історії в школі, опис 

відповідних технологій. 

 

29.  88.803

я73-1 

П 84 

 

Професійна орієнтація : підручник / [Є. В. Єгорова, О. М. 

Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович] ; 

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

дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с. 

Кількість примірників:10 – ЧЗ №2(2), ЧЗ № 6(2), ЦА (6) 

Анотація: У підручнику викладено базові професіографії, 

психодіагностики, проінформації, профконсультації, профвідбору та 

профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що 

необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування 

практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи.  

 

30.  74.200.

536я73-

1 

П 86 

 

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі 

педагогічної освіти : посібник / [Є. В. Єгорова, О. М. 

Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович] ; 

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

дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с. 

Кількість примірників: 9 – ЧЗ № 2(2), ЧЗ № 6(3), ЦА(4) 

Анотація: У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагнос- 

тичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру 

психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також 

представлено методичні рекомендації щодо їх використання. 

 

31.  88.911 

П 86 

 

Психологічна діагностика особливостей когнітивного 

розвитку молодших школярів в умовах інформаційного 

суспільства : монографія / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. 

П. Верещак [та ін.] ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. 

Кондратенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. 

Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №6(2), ЧЗ №2(2) 

Анотація: Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики 

особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу 

змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. 

Результати експериментальних досліджень, представлених у монографії, 

свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на 

когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей. 
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32.  74.200.

536 

П 86 

 

Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : 

монографія / [Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко 

[та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, 

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

2014. – 248 с. 

Кількість примірників: 9 – ЧЗ № 2(2), ЧЗ № 6(3), ЦА(4) 

Анотація: У монографії знайшли своє відображення результати 

дослідження "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної 

освіти", виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації і 

психології професійного розвитку у 2011–2013 рр. У змісті висвітлено 

концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, 

розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів 

профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-еконмічних реалій.  

 

33.  88.69я

73-1 

П 84 

 

Синявський В. В.  
Професіограми і психограми професій педагогічного спрямува-

ння : метод. посіб. / В. В. Синявський ; Нац. акад. пед. наук 

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

Імекс-ЛТД, 2014. – 84 с. 

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

Анотація: До методичного посібника включено професіограми і 

психограми професій педагогічного спрямування, короткий словник найужи

ваніших понять. 

 

34.  88.80 

С 76 

 

Становлення ідентичності фахівця : монографія / Г. О. Балл, 

В. Л. Зливков, С. О. Копилов [та ін.] ; за ред. В. Л. Зливкова ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – 

К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с. 

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

Анотація: Базуючись на раціогуманістичних і діалогічних методологічних 

орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів психологічної 

науки і суміжних із нею дисциплін, автори монографії намагаються 

якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у 

сучасних умовах. Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних 

професійних групах. Детально розглядаються методи формування та 

переформатування професійної ідентичності та особливості їх 

застосування у контексті цивілізаційних викликів сучасності.  

 

35.  88.1 

(4Укр) 

С 76 

 

Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та 

історія розвитку : монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. 

Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. Турбан ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 306 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №6(2), ЧЗ №2(2) 

Анотація: У колективній монографії висвітлено історичні передумови, 

особливості та специфіку провідних ідей в українській психологічній думці, 
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визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в 

Україні.  

 

36.  88.69я

73-1 

С 76 

 

Становських З. Л.  
Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професій- 

ної діяльності педагогів : посібник / З. Л. Становських ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 168 с. 

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

Анотація: У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та 

методичні підходи до вивчення та розвитку мотиваційно-смислових 

детермінант професійної саморегуляції педагогічних працівників Особливу 

увагу при цьому приділено аксіологічним, духовним та культурологічним 

аспектам.  

 

37.  74.100.

51 

С 91 

 

Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : 

метод. рек. / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова 

[та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-

ЛТД, 2014. – 120 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №6(2), ЧЗ №2(2) 

Анотація: Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької 

роботи лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України на тему "Становлення ціннісних 

орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному 

середовищі". У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної 

дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов 

становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці. 

 

38.  74в 

У 74 

 

Усатенко Т. П.  
Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : 

монографія / Т. П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-

т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2014. – 128 с. 

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

Анотація: Робота написана на основі філософсько-методологічних 

наукових праць українських і зарубіжних вчених, а також багатолітніх 

досліджень автора. Розкриваються педагогічні традиції та інновації, 

наголошується на багатомірності української педагогічної думки в 

контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики. 

 

39.  74.489 

Х 76 

 

Хомич Л. О.  
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного 

розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. 

Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 

212 с. 
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Кількість примірників: 10 – ЧЗ № 2(2), ЧЗ № 6(3), ЦА(5) 

Анотація: У монографії висвітлено концептуальні засади 

функціонування полікультурної освіти в епоху глобалізації, 

проаналізовано тенденції загальнокультурного розвитку особистості 

педагога в історичному та сучасному аспектах.  

 

40.  88.75я

73-2 

Ч-12 

 

Чабан О. С.  
Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) : навч. 

посіб. / О. С. Чабан, М. М. Гуменюк, В. А. Вербенко. – Т. : 

Укрмедкнига, 2008. – 92 с. : табл. 

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

Анотація: Автори посібника пропонують лекції курсу з основ 

нейропсихології, допоможуть зрозуміти прояви ураження мозку та 

ознайомитись з основами нейропсихологічної діагностики.  

 

41.  74.247.

262 

(4Укр-

4)Ш 67 

Школа здоров'я, школа творчості – модель школи майбутнього / 

С. М. Жиденко, О. П. Сідєльнікова, Л. В. Олешко, О. М. 

Жиденко ; упоряд. Ю. Л. Романенко ; Золотоніська 

загальноосвіт. санаторна школа-інтернат I–III ступенів. – 

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2008. – 112 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Авторами подано стратегічні завдання та бачення шляхів 

розвитку навчального закладу як школи майбутнього. Розкрито систему 

роботи школи щодо збереження здоров'я дітей, навчальний, виховний та 

оздоровчий аспекти розвитку загальноосвітньої школи-інтернату.  
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1.  76.173 

(4Укр-

4Чек) 

Ф 64 

 

Фіть Л. В.  
Книжкова справа в Черкасах, 1878–1920 рр. : монографія / Л. 

В. Фіть. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 142 с. : іл. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: "Книжкова справа в Черкасах 1878–1920 рр." – видання про 

зародження та розвиток книговидання у м. Черкаси. Велику увагу в книзі 

приділено діяльності місцевого видавництва "Сіяч". Дослідження може 

стати своєрідним вікном у минуле Черкащини для тих, хто захоплений 

минулим свого міста та щиро бажає краще знати свій край. 
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1.  84(4Ан) 

S 16 

 

Saki  

The Treasure Ship and other stories / Saki = Галеон скарбів та 

інші історії / Сакі. – K. : Znannia, 2014. – 176 p. – (English 

Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Короткі сатиричні оповідання Сакі відрізняються 

невловимо тонким гумором, відточністю фраз, витонченістю діалогів і 

дещо цинічною іронією. Ці захопливі історії знайомлять читачів з 

англійським суспільством едвардіанської епохи в усій його 

багатоманітності, відкриваючи незвичайні, іноді гротескні, абсурдні чи 

навіть містичні сторони зовні повсякденного і благополучного буття. 

 

2.  81.2Ук-

22 

А 43 

 

Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і 

перспективи дослідження : Міжнар. наук. читання, присвяч. 

пам'яті доктора філол. наук, проф., зав. каф. суч. укр. мови 

ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк ; Чернівці, 14 листоп. 2014 р. / 

МОН України, Ін-т укр. мови НАН України, Чернів. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. О. В. Кульбабська. – Чернівці : 

Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2014. – 352 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали Міжнародних наукових 

читань "Актуальні проблеми синтасису: сучасний стан і перспективи 

дослідження", присвячених пам'яті професора Ніни Гуйванюк (1949–

2013). Подано програму й тези доповідей учасників читань, 

системтизовано бібліографію, що презентує творчий доробок відомого 

українського мовознавця і педагога. 

 

3.  84 

(4Укр)

6-4 

А 65 

 

Андієвська Е.  
Роман про добру людину / Е. Андієвська ; відп. за вип. М. Стех ; 

авт. передм. О. Кавуненко. – 2-е вид. – К. : Орій : Кобза, 1993. – 

270 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У творах української письменниці – емігрантки Емми 

Андієвської, яка ще дванадцятилітньою дівчинкою виїхала на Захід, 

змальовано життя наших земляків, виром воєнного лихоліття викинутих 

на чужину, до таборів для так званих переміщених осіб. І по війні їхні 

поневіряння не минулися. Жорстока тоталітарна система поставила 

"переміщенців" перед дилемою: або повернутись додому і цим приректи 

себе на муки і смерть у сталінських концтаборах, або пристосуватися до 

болісного існування далеко від рідної землі. 
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4.  84 

(4Укр)

6-4 

А 65 

 

Андієвська Е.  
Роман про людське призначення / Е. Андієвська ; відп. за вип. 

М. Стех ; авт. передм. О. Кавуненко. – 2-е вид. – К. : Орій, 

1992. – 516 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Роздумуючи про земне й божественне призначення людини, 

більшість героїв роману роблять свій нелегкий вибір на користь добра, 

справедливости, чести, стають до лав лицарів світла. 

 

5.  81.2Ук-3 

Б 14 

 

Баган М. П.  
Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семан- 

тичні та етнолінгвістичні вияви : монографія / М. П. Баган ; 

відп. ред. О. О. Тараненко ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Бураго Д., 

2012. – 376 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії комплексно досліджено категорію 

заперечення в українській мові. Установлено типологію засобів 

вербалізації заперечення, визначено їхню прагматику та специфіку 

вживання. Проаналізовано роль та межі використання заперечної 

стратегії в українськомовній інтерпретації світу, з'ясовано психологічні 

та комунікативно-прагматичні передумови вибору заперечних одиниць в 

українському фольклорі.  

 

6.  84 

(4Укр)

6-5 

Б 19 

 

Бака М. В.  
Відлуння пам'яті : [поезія, проза] / М. В. Бака. – Полтава : 

Полтав. літератор, 2011. – 102 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: "Відлуння пам'яті" – третя книга в творчій біографії 

полтавського поета Михайла Васильовича Баки. У ній – життєве кредо 

автора, гіркий спомин воєнних літ, вічне коло непростих проблем 

сьогодення, сум'яття неспокійної і вразливої душі. Вражаюча і правдива 

сила неординарного оповідання "Ухналі", яке припаде до душі читачам 

старшого покоління. В цілому ж книга утверджає незаперечні людські 

цінності на засадах любові, совісті і добра. 
 

7.  84 

(4Укр)

6-5 

Б 19 

 

Бака М. В.  
Душі неспокій : [вірші, оповід.] / М. В. Бака. – Полтава : 

Техсервіс, 2010. – 96 с. : мал. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Нова (друга) збірка художніх творів Михайла Баки, в якій, 

крім віршів, дебютують і перші оповідання, свідчить, що поетичне перо 

автора залишається вірним тематиці про щедру українську землю в 

чебрецях й калині, її чарівну природу, талановитих людей минулого і 

сьогодення, ветеранів Великої Вітчизняної війни з їх радощами й болями, 

високість і святість вічних почуттів кохання. 
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8.  84 

(4Укр)

6я4 

Б 23 

 

Бандероль у майбутнє : [альманах] / Літ. клуб "Горизонт" ; 

упоряд.: Є. Баран, Р. Волков. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2013. – 184 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В альманасі подано твори учасників літературного клубу 

"Горизонт", створеного при Івано-Франківській організації Національної 

спілки письменників України. 

 

9.  84 

(7Арген)-5 

Б 83 

 

Борхес Х. Л.  
Вибрані поезії / Х. Л. Борхес ; з ісп. пер. С. Борщевський. – Л. : 

Кальварія, 2013. – 160 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Його світ – багатобарвний і безмірний умістив героїв 

давньогрецьких міфів і скандинавських саг, філософів, полководців, царів, 

іспанських конкістадорів і ватажків змагань за незалежність Південної 

Америки. А ще безліч поетів і прозаїків різних часів і народів разом з 

їхніми персонажами. Всі в одному часовому вимірі – для Борхеса вони 

були сучасниками. Світ Борхеса наповнювали своїми голосами Вергілій, 

Шекспір, Верлен, Вітмен, Кіплінг, Спіноза...  

 

10.  83.3 

(4Укр)-

117я73 

Б 90 

Бублейник Л. В.  

Слово в українській поезії : навч. посіб. зі спецкурсу / Л. В. 

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

Волинський ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : 

Твердиня, 2012. – 288 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У посібнику розглянуто деякі з найважливіших стильових 

параметрів мови української поезії кінця XIX – початку XX ст. 

Проаналізовано особливості ідіостилю Лесі Українки. У розгляді 

мовотворчості Є. Маланюка увагу зосереджено на характері образних 

конотацій в ономастичній лексиці, схарактеризовано структуру та 

семантику "речовинних" метафор, лексичні засоби створення мовної 

експресії та функції звукообразів. Проаналізовано Слово як об'єкт 

художнього зображення у Ліни Костенко тощо. 

 

11.  81.2Норв-

48 

Б 91 

 

Буркут К. С.  
Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk ordbok / К. С. 

Буркут ; НАН України, Український мовно-інформ. фонд. – К. : 

Академперіодика, 2014. – 260 с. : табл. – (Словники України). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця праця являє собою перший паперовий норвезько-український 

словник у нашій країні. Його обсяг становить близько 15000 одиниць. 
 

12.  84(7Пер)-

4 

В 18 

 

Варгас Льоса М.  
Витівки кепського дівчиська : роман / М. Варгас Льоса ; пер. з 

ісп. В. С. Бойко. – Х. : Фоліо, 2010. – 476 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 
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Анотація: "Витівки кепського дівчиська" – це зворушлива історія 

кохання перуанця Рікардо до дівчини Лілі. Вони познайомилися в Лімі, де 

Лілі видавала себе за чилійку. Коли обман викривається, дівчина щезає. 

Так вона робитиме все своє життя – з'являтися і щезати, міняти імена, 

національність, документи, чоловіків... А Рікардо її кохатиме всі ці роки 

і шукатиме – аж доки вона не з'явиться востаннє... 

 

13.  84(7Пер)-4 

В 18 

 

Варгас Льоса М.  
Сон кельта : роман / М. Варгас Льоса ; пер. з ісп. В. Й. 

Шовкуна. – Х. : Фоліо, 2013. – 540 с. – (Бібліотека 

нобелівських лауреатів). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: В основу сюжету покладено реальну історію легендарного 

борця за незалежність Ірландії Роджера Кейсмента. Колишній 

британський консул, якому надали широкої популярності звіти про 

лиходійства, що чиняться колонізаторами в Конго і Амазонії, був 

страчений за заклики до заколоту проти панування Британської імперії. 

Останні свої дні Кейсмент провів у камері в повній ізоляції, зраджений 

друзями та соратниками, обуреними його змовою з німцями і 

гомосексуальними зв'язками, про які стало відомо з його щоденника – чи 

то справжнього, чи то сфальсифікованого. 

 

14.  83.3 

(4Укр)

6-8...0 

С 88 

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / 

упоряд. В. Овсієнко. – К. : Кліо, 2013. – 684 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До книги увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і 

родичів Василя Стуса, які вважали своїм обов'язком зберегти правдивий 

його образ для майбутніх поколінь. Поет і Громадянин – це не дві різні 

його іпостасі. Це цілісна Особистість не лише національного, а 

вселюдського масштабу. У цьому переконуєшся, читаючи свідчення й 

оцінки людей різних національностей і різного світогляду. 
 

15.  84 

(4Пол)-4 

В 55 

 

Вишневський Я.  
Коханка / Я. Вишневський. – Х. : Фоліо, 2012. – 187 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Видавництво "Фоліо" презентує: Януш Леон Вишневський, 

збірка "Коханка", сім історій про кохання, у яких письменник м'яко і без 

хірургічного втручання препарує душу закоханих жінок – це те, що 

варто читати... 

 

16.  84 

(4Укр)

6-4кр 

В 61 

 

Вогнедар  

Народження. Кн. 2 / Вогнедар. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2014. – 343 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Ця книга є спробою описати головні принципи і закони 

сприйняття, будови Всесвіту, енергетичного обміну, через які 

відкривається світ Істини, світ, в якому розкривається досконала Краса 

гармонії буття. 
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17.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Г 28 

 

Гедзь Ю.  
Гумор. Сатира / Ю. Гедзь ; упоряд., передм. В. Т. Поліщук. – 

Черкаси : Відлуння, 1997. – 74 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книжку, яка виходить до 100-літнього ювілею митця, 

складають гуморески і сатиричні твори, писані у другій половині 20-х 

років. Тонке розуміння природи комічного, виразний психологізм і 

соковитість мови – характерні риси творів Юхима Гедзя. 

 

18.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Г 69 

 

Горішна Н. В.  
Різдвяне Немовля : переклади з рос. рад. поезії другої пол. ХХ 

ст. / Н. В. Горішна. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2010. – 

224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: "Книга "Різдвяне Немовля" Наталії Горішної – це ще одна 

спроба спростувати твердження про те, що аромат поезії не 

піддається перекладу. Виконана у формі біліагви, вона дає змогу 

кожному читачеві спробувати себе у ролі критика. Пропонована Вашій 

увазі книга вшановує творчість двадцяти п'яти російських радянських 

поетів другої половини XX століття і містить оригінали та переклади 

ста поетичних творів. 

 

19.  84 

(4Укр)

6-4 

Г 70 

 

Горобець О. О.  
Свічка на вітрі. Публіцистичні розмисли про кремлівський 

воєнний гібрид для українського електорального поля та 

високий дух народу, який не побороти нікому / О. О. Горобець. – 

Вінниця : Рогальська І. О., 2014. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: За жанром нова книга письменника Олександра Горобця – 

політична есея. Публіцистична злоба дня та фахова оцінка 

комунікаційної складової у час смертельних протиборств.  

 

20.  81.2Ук-5 

Г 75 

 

Грабовий П. М.  
Український молодіжний сленг: сучасна картина світу / П. М. 

Грабовий ; за ред. Ю. Л. Мосенкіса ; Акад. наук вищ. освіти 

України, Рада молодих учених. – К. ; Умань : Жовтий О. О., 

2010. – 222 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У праці представлено український молодіжний сленг як 

специфічне лінгвокультурне явище. Визначено місце молодіжного сленгу 

серед інших субстандартних підсистем української мови, описано 

сегменти мовної картини світу, пов'язані з ключовими поняттями 

світобачення сучасної української молоді.  

 

21.  63.3 

(4Укр)кр 

Г 95 

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

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

Хмельницького ; редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.), О. І. 
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 Гуржій, А. Г. Морозов (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : 

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

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

Анотація: Збірник дає можливість ознайомитися із новими 

здобутками у царині історіографії, джерелознавства, методології 

історії, етносоціального, демографічного, культурного та духовного 

розвитку на різних історичних етапах як на українських землях, так і 

поза їхніми межами.  

 

22.  83.3(0)

5я73-1 

Д 13 

 

Давиденко Г. Й.  

Історія зарубіжної літератури ХІХ початку ХХ століття : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка ; 

МОН України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-

Ценського. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 400 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Посібник складається із чотирьох розділів. У першому 

розділі подається навчальна програма курсу "Історія зарубіжної 

літератури XIX – поч. XX ст." варіанти "Робочої програми", перелік 

художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять. У 

другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної 

теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються 

питання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, 

побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – 

додатково – бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні 

матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, 

відповідей до тестів, бібліографія. 

 

23.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Д 18 

 

Даник В. О.  
В авторской песне так много от автора : стихи, песни, 

иронические миниатюры, мысли вслух / В. О. Даник. – 

Черкассы : ІнтролігаТОР, 2014. – 88 с. 

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

Аннотация: Что-то из напечатанного здесь вы могли уже слышать 

на творческих встречах с известным поэтом, бардом, членом 

Национального союза писателей Украины, лауреатом Международного 

литературного конкурса "Гранослов" Владимиром Даником. И в то же 

время на страницах этой книги вы встретитесь со многими вам еще 

неизвестными произведения писателя. 

 

24.  84 

(4Укр)6 

Д 72 

 

Драч І. Ф.  
Наближення : поетичні переклади й статті / І. Ф. Драч ; 

упорядкув., вступ ст. і комент. В. Брюггена. – Х. : Фоліо, 2012. 

– 381 с. 

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

Анотація: До книги відомого українського поета увійшли літературно-

критичні статті й кращі художні переклади з багатьох мов, створені 

протягом десятиріч. 
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25.  91.18 

Д 76 

 

Друкований зведений каталог україномовної книги 

державних бібліотек та музеїв України, 1798–1923. 

Бібліографія. Вип. 4. 1917–1919 / М-во культури і туризму 

України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. І. О. Негрейчук ; 

наук. ред. Р. С. Жданова ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Х. : 

Фоліо, 2008. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Універсальний за змістом каталог дає відомості про 

книжки українською мовою за період з 1917 по 1919 р. Видання 

розраховане на науковців різних галузей знання, аспірантів, студентів, 

книгознавців, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв. 

Воно стане у пригоді усім, хто цікавиться історією України та її 

культурою. 

 

26.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Ж 85 

 

Жук Н.  
Від зорі до зорі / Н. Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 

246 с. 

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

Анотація: Книга "Від зорі до зорі" розповідає про долі видатних людей – 

Героїв Соціалістичної Праці та кавалерів ордену Трудової Слави, котрі 

своєю невтомною працею досягли професійних вершин на терені 

Златокраю й стали відомими на всю країну. Видання складається із 

оповідань, нарисів та фотолітописів. 

 

27.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

З-11 

 

З горіха зерня : поезія, проза і публіцистика, фотодокумента- 

лістика / упоряд. В. Олійник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 

2012. – 384 с. : іл. 

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

Анотація: Літературно-художній альманах ознаменовує 20-річчя 

свята ліричної Франкової поезії в Лолині. Його автори – активні 

учасники цього мистецького дійства – як відомі, так і молоді 

літератори, науковців, журналісти, працівники культури, громадські 

діячі. Книга складається з трьох розділів: поезія, проза і публіцистика, фо

тодокументалістика.  

 

28.  84 

(4Укр)

6-5кр 

З-12 

 

Забудський І. В.  
Твоя присутність / І. В. Забудський. – Черкаси : Вертикаль : 

Кандич С. Г., 2011. – 136 с. : іл., фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У своїй новій книзі поет і художник з Черкас Ігор 

Забудський оспівує Любов до своїх Муз – чарівних жінок, котрі надихали 

його завзято крокувати по життю. Сторінки прикрашають графічні 

роботи, виконані в унікальній техніці. 

 

29.  83.3 

(4Укр)

6-8 

Загребельний М. П.  
Павло Загребельний / М. П. Загребельний. – Х. : Фоліо, 2013. – 

124 с. – (Знамениті українці). 
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З-14 

 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Павла Загребельного ще за життя називали класиком – і 

заслужено. Він працював в українській літературі понад сорок років, 

створивши більше 30 романів, гостросюжетних повістей і кіносценаріїв. 

Життя Загребельного завжди було непростим – на його долю випали 

війна, полон, утиски з боку влади. Людина виняткової освіченості та 

енциклопедичних знань, він був одним з найпопулярніших українських 

письменників і залишається таким й понині. Цю книгу написав син 

Загребельного, який краще за всіх знав Павла Архиповича. 
 

30.  81.2Ук-

1я2 

З-17 

 

Зайко М.  
Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні 

таблиці співзвучних слів / М. Зайко. – Т. : Терно-граф, 2013. – 

444 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Сподіваємося, що за своїми оригінальними особливостями, 

новаторськими ідеями, багатством і різноманітністю матеріалів, 

глибиною інтелектуального підтексту  "Український лексикон" 

зацікавить широкі читацькі верстви Соборної держави України та 

діаспори незалежно від фаху, освіти, віку. 

 

31.  83.3 

(4Укр)

6-

8...0К 

43 

Кіраль С. С.  
Зробити щось корисне для свого рідного народу: з 

епістолярної спадщини Івана Чендея : монографія / С. С. 

Кіраль ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 

2013. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії на матеріалі опублікованих і непублікованих 

листів відомого українського письменника, лауреата Національної премії 

імені Тараса Шевченка Івана Чендея (1922–2005) здійснено спробу розкрити 

витоки таланту та особливості творчої індивідульності митця, 

висвітлено його погляди на літературну критику, розмисли про жанрову 

природу новели й оповідання, твори сучасників і класиків української 

літератури. 

 

30.  81.2Ук-

2кр 

К 17 

 

Калько М. І.  

Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в 

сучасній українській літературній мові : монографія / М. І. 

Калько  МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 488 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2(1), А2(4) 

Анотація: У монографії визначено філософський та лінгвістичний 

статус категорії аспектуальності. Вперше в лінгвоукраїністиці 

досліджено систему аспектуальних класів, яка об'єднує термінативи 

активітиви, стативи, евентиви та релятиви, з'ясовано їхню визначальну 

роль у прогнозуванні аспектуальної поведінки дієслова.  
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31.  81.2Р- 

48 

К 21 

 

Караванський С.  
Російсько-український словник складної лексики / С. 

Караванський. – 2-е вид., допов. і випр. – Л. : БаК, 2006. – 562 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник містить коло 40000 перекладів російських слів, 

граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії 

словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх 

від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Позатим, словник наводить 

відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших 

граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів'їв, 

крилатих виразів, цитат з літературних творів. 

 

32.  84 

(4Австр)-4 

К 30 

 

Кафка Ф.  
Процесс : роман ; Замок : роман ; [Рассказы] : [пер. с нем.] / Ф. 

Кафка ; предисл. Ю. Архипова. – М. : ЭКСМО, 2014. – 720 с. – 

(Шедевры мировой классики). 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Франц Кафка, возможно, самая странная фигура 

европейской литературы XX столетия. Критики привязывают его ко 

всем литературным направлениям по очереди, называя и 

основоположником абсурдизма, и классиком магического реализма, и 

мастером модернизма, и предшественником экзистенциалистов. Его 

герои ищут ответы на незаданные вопросы, блуждая в тумане, на грани 

реальности, пустоты и ужаса, приковывая к себе взгляды все новых 

поколений читателей. В сборнике представлены самые известные 

произведения великого австрийца. 
 

33.  81 

К 49 

 

Клименко Н. Ф.  
Вибрані праці / Н. Ф. Клименко ; редкол.: П. Ю. Гриценко [та 

ін.] ; упоряд.: Є. А. Карпіловська, О. Д. Пономарів, А. О. 

Савенко. – К. : Бураго Д., 2014. – 728 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Вибрані праці Ніни Федорівни Клименко з широкого кола 

проблем сучасного теоретичного й прикладного мовознавства: 

морфеміки, словотворення, лексикології та лексикографії української та 

новогрецької мов, зіставно-типологічного мовознавства, 

перекладознавства, структурної та комп'ютерної лінгвістики, мовної 

синергетики, створені за півстоліття її наукової діяльності.  

 

34.  84 

(4Укр)

6-4 

К 59 

 

Козоріс М.  
Вибране / М. Козоріс ; редкол.: В. Качкан (голова), Є. Баран, С. 

Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 416 с. – 

(Бібліотека Галицька ; вип. 2). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Це перше найповніше видання творів талановитого 

письменника, присвячене 130-річчю від дня його народження. У творах 

частково збережено правопис автора. 
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35.  84 

(4Укр)

6-4 

К 59 

 

Кокотюха А. А.  
Червоный : роман / А. А. Кокотюха. – Х. ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2013. – 319 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Им приписывают массовые убийства учителей. 

Бендеровцам место в ГУЛАГе, где они..., могут быть полезными. 

Вместо того чтобы прозябать в лагерях, главарь повстанцев Данила 

Червоный наводит порядок! И пусть он планирует побег, ему, герою или 

бандиту, одному по силам усмирить заключенных преступников. Как 

это было, расскажут три свидетеля: милиционер, чекист и враг народа. 

Не ищете Червоного ни среди живых, ни среди мертвых, ищите его 

среди овеянных легендой ! 

 

36.  84 

(4Фр)-

4я4 

К 68 

 

Коротка франкомовна проза ХХ століття (Бельгія, Канада 

(Квебек), Франція) / пер. Я. Кравця. – Л. : Тріада плюс, 2010. – 

416 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Запропонованоні окремі зразки короткої прози трьох 

франкомовних літератур приваблюють особливою ліричністю, гуманістич

ним звучанням, глибоким психологізмом зображення характерів і ситуацій. 

 

37.  84 

(4Укр)

6-4кр 

К 72 

 

Костин В. М.  

Звездная пыль : студ. роман : в 2-х кн. Кн. 2 / В. М. Костин ; 

[под ред. В. М. Антонец]. – Черкассы : Изд-во ЧНУ им. Б. 

Хмельницкого, 2014. – 504 с. 

Количество экземпляров: 27 – АХ(27) 

Аннотация: В романе рассказывается о том, как простой сельский 

паренек, в  раннем детстве потерявший отца, познавший нужду и 

лишения, зажигается мечтой стать артистом. Проявив упорство, 

энергию и благодаря стечению обстоятельств он поступает в одно из 

лучших музыкальных учебных заведений столицы. 

 

38.  84 

(7Браз)-4 

К 76 

 

Коэльо П.  

Алхимик / П. Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановский. – К. : 

София, 2005. – 224 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается любимая книга 

миллионов людей во всем мире. В юности люди не боятся мечтать, все 

кажется им возможным. Но проходит время, и таинственная сила 

принимается им внушать, что их желания неосуществимы."Добиться 

воплощения своей Судьбы – вот единственная подлинная обязанность 

человека...", – утверждает Пауло Коэльо. Этот ставший культовым 

роман-притча способен изменить жизнь своих читателей. 

 

39.  84 

(7Браз)-4 

К 76 

Коэльо П.  

Одиннадцать минут / П. Коэльо ; пер. с португ. А. 

Богдановского. – К. : София, 2007. – 304 с. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/184334/
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 Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Новое произведение бразильского автора продолжает 

женскую тему, начатую в романах «На берегу Рио-Пьедра села я и 

заплакала», «Вероника решает умереть» и «Дьявол и сеньорита Прим». 

Но по утверждению самого автора, «Одиннадцать минут» – книга, 

толкующая о таком предмете, который может и смутить, и 

шокировать, и ранить.Это самый откровенный, самый 

натуралистический – и самый скандальный из романов Пауло Коэльо. 
 

40.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

К 78 

 

Кравець Я.  
Quae scripsi, scripsi: романські літератури у рецепції Івана 

Франка / Я. Кравець ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка, Ін-т франкознавства. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 

2014. – 230 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі подано історію майже півторастолітньої 

французькомовної Франкіани, яка знайшла своє відображення у студіях 

творчості І. Франка, що належать літературознавцям Франції, Бельгії 

та Швейцарії. Окремі розвідки присвячені важливій сторінці спадщини 

Каменяра – його судженням про романські літератури, перекладам із 

французького, бельгійського французькомовного та іспанського 

письменства. 

 

41.  81.2Нім-

923 

Л 59 

 

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн = Lingvolandes- 

kunde : посіб. для студ. вищ. закл. освіти та середніх навч. закл. 

з поглибленим вивч. нім. мови / Д. А. Євгененко, Б. В. 

Кучинський, О. М. Білоус, Н. Р. Воронкова. – Вінниця : Нова 

Книга, 2008. – 416 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Мета посібника – всебічно сприяти розвитку у студентів 

лінгвокраїнознавчої компетенції, активізації мовних навичок та 

комунікативних умінь. Навчальний посібник містить такі теми: 

німецька мова, історія, географія, адміністративний поділ, міста, 

економіка, державний устрій, культура, література і освіта 

Федеративної Республіки Німеччина. 

 

42.  84 

(4Укр)

6я4 

Л 64 

 

Літературне Прикарпаття : антологія / [упоряд. Є. Баран]. – 

Коломия : Вік, 2013. – 976 с. : іл. 

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

Анотація: До упорядкованої відомими українським критиком Євгеном 

Бараном антології "Літературне Прикарпаття" увійшли поетичні та 

прозові твори прикарпатських майстрів слова. Окремий розділ 

складають твори письменників, які відійшли недавно. В антології 

виокремлені есеї та практичні праці. 

 

43.  83.3 

(4Укр) 

Л 13 

Лавріненко Ю. А.  
Літературний світ : передачі на радіо "Свобода" з 12.11.1959 по 

01.03.1966 / Ю. А. Лавріненко ; передм., підгот. тексту, прим. 
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 В. Шевчука. – К. : Твім Інтер, 2013. – 784 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В текстах радіопередач розкриваються явища літературно-

го життя українства в Україні й на еміграції, ідеться про українську та 

світову культуру, передається дух часу з його жорстоким 

протистоянням і відстоюванням права людини на свободу творчості. 

 

44.  84.2 

(4Укр-

4Чек)кр 

Л 38 

 

Легенди і перекази Городищини / упоряд. Т. М. Горідько. – 

Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 48 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Легенди, перекази, оповідки Городищини допоможуть 

читачам глибше пізнати історію рідного краю. 

 

45.  84 

(4Рос)1-5 

Л 49 

 

Лермонтов М. Ю.  
Душа мов має крилами : перлини українських перекладів 

поезії Михайла Лермонтова / М. Ю. Лермонтов ; упоряд., авт. 

ст. та прим. В. Звиняцьковський. – К. : Либідь, 2013. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У ювілейному білінгвальному виданні якнайширше 

представлено поезії та поеми класика російської літератури в блискучих 

українських перекладах І. Франка, М. Старицького, М. Зерова, М. 

Рильського, Л, Первомайського, В. Сосюри та ін. Деякі переклади ніколи 

не друкувалися після першої публікації. В оглядовій статті 

розкривається тема "Лермонтова і Україна". 

 

46.  84 

(4Укр)

6-4 

М 14 

 

Майданович Т. В.  
Охоронниця слова: казки і казкові історії : [для старш. 

дошкільного та мол. шкільного віку] / Т. В. Майданович ; авт. 

передм. Л. І. Андрієвський. – К. : Криниця, 2013. – 280 с. : 

ілюстр. – (Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Казкові пригоди в цій книжці тісно пов'язані з реальним 

життям, із щоденними турботами і радощами дітей та дорослих, із 

їхніми сердечними бажаннями. Казки вчать берегти рідну природу, 

шанувати народні звичаї, рости працьовитими і справедливими. А 

головне – бути відповідальними за свої слова і вчинки.  
 

47.  84 

(4Укр)

6-4 

М 21 

 

Малярчук Т. В.  
Біографія випадкового чуда : [роман] / Т. В. Малярчук. – Х. : 

Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Авторка на сторінках роману розглядає поняття «віри» та 

«дива». Ці поняття вплетені в канву банальної історії. Дивакувата 

дівчина Лєна не вірить у Бога, проте вірить, що існують  у світі дива, 

що настане час, коли з неї «виростуть великі люди». Якоїсь миті Лєна 

вирішує, що може стати диво творцем, навіть дає оголошення до 

газети «Творю чудеса на замовлення. Недорого.» Але її омріяний бізнес 
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ще не розпочавшись, зазнає фіаско: що ж вдієш, українці не вірять у 

дива…. Однак, на думку Лєни, вони майже напевно  повинні вірити у 

добро, як різновид дива, проте і тут на дівчину очікує розчарування. 
 

48.  81.2Ук 

М 74 

 

Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті 

народу / упоряд. О. Тихий ; післяслово О. Зінкевича. – К. : 

Смолоскип, 2007. – 416 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: У книзі "Мова – народ" зібрано документи і висловлювання 

видатних людей про мову – це понад 250 авторів та документів. 

 

49.  83.02 

Н 17 

 

Наєнко М. К.  
Інтим письменницької праці : літ.-критич. дослідж. / М. К. 

Наєнко. – К. : Просвіта, 2013. – 736 с. – (Бібліотека Шевченків-

ського комітету). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі йдеться про найбільш загадкове в 

літературознавстві явище – специфіку письменницької праці. В Україні 

подібне дослідження видається вперше.  

 

50.  84 

(4Укр)

6-4 

Н 40 

 

Невидайло М. Г.  
Динозаври : вибрані твори / М. Г. Невидайло. – 2-е вид. – 

Ужгород : Графіка, 2013. – 106 с. – (Бібліотека журналу 

"Бористен"). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: До книги ввійшли повісті, що з позицій парапсихології і 

містики аналізують страждання звичайних людей, які в зашморзі 

трагічних подій нашого підневільного бездержавного існування в 

лабетах імперії шукають виходу з глухого кута неволі. 

 

51.  84(4Ук

р)6-4 

Н 40 

 

Невидайло М. Г.  
Людина людині – вовк : вибрані твори /  М. Г. Невидайло. – 

Посмертне вид. – Ужгород : Графіка, 2014. – 84 с. : іл. – 

(Бібліотека журналу "Бористен"). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Книга містить в собі автобіографічні оповідання і новели 

очевидця подій з часів його юності до останніх років життя, а також 

авторські ілюстрації до «казок». Це, так би мовити, – збірка його 

нелегкого життєвого шляху, який він пройшов разом зі своїм народом.  

 

52.  84 

(4Укр)

6-4 

Н 40 

 

Невидайло М. Г.  
Нариси з історії України – від прадавніх літ до сучасності. 

Буквар патріота України. Публіцистика / М. Г. Невидайло. – 

Ужгород : Графіка, 2013. – 151 с. – (Бібліотека журналу 

"Бористен"). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 
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Анотація: Книга містить в собі три аспекти розвитку визвольної 

боротьби українців: "Нариси з прадавньої історії русів-українців", 

"Буквар патріота України" і публіцистичні статті останніх 20 років 

нашої новітньої історії сстановлення незалежної, самостійної, 

демократичної держави України. 

 

53.  84 

(4Укр)

6-4 

Н 40 

 

Невидайло М. Г.  
Приносини часів смутенних : вибрані твори / М. Г. Невидайло. – 

2-е вид. – Ужгород : Графіка, 2012. – 223 с. – (Бібліотека 

журналу "Бористен"). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: У запропонованих автором творах – живі спогади свідка 

нашої новітньої (підневільної) історії в художньому осмисленні з позицій 

українського патріотизму з наполегливою засторогою ніколи, ніколи, 

ніколи знову не потрапити в "братні" обійми, бо й вам буде лихо. 

 

54.  83.3 

(5Яп)-4 

О-72 

 

Осадча Ю.  
Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний 

контекст / Ю. Осадча ; наук. ред. І. В. Папуша ; НАН України, 

Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2013. – 

303 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді  вчені)). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У роботі пропонується авторський погляд на его-белетрис- 

тику як цілком самодостатній і виокремлений з-поміж розмаїття інших 

жанр сюжетної прози японської літератури XX ст. (у ширшому 

історико-літературному контексті різних епох – як літературне 

явище); окрему увагу приділено передумовам зародження его-прози, 

процесу її становлення та основним етапам розвитку від перших пам'яток 

художньої літератури і до сучасності.  
 

55.  81.2Ук-0 

О-77 

 

Островський  В. І.  
А українською кажуть так / В. І. Островський , Г. Ф. 

Островська. – 2-е вид., допов. і випр. – Т. : Терно-граф, 2013. – 

456 с. – (Українська книга). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Глибинне занурення в народну мову, осмислений добір з її 

джерел дає авторам кнги крила в творчості. Перечитайте її і ви 

побачите, скільки тут є тонких елементів, нюансів, скільки є такого, що 

справді вивищує наші знання і зміцнює нашу здатність у володінні 

українською мовою".  

 

56.  84 

(4Укр)

6я4кр 

П 12 

 

Павленко О. П.  
Мальви на причілку : [поезія : проза : сатира] / О. П. Павленко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – 580 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірки увійшли : лірика, поезії для дітей, проза, гумор – 

твори нові і ті, з якими читач уже знайомий: “Абетка- ярмарок”, де що 
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з “Сумних монологів” , усмішки, тощо. “Казкогості з високості” – 

своєрідний сценарій, що може бути використаний педагогами для організації 

новорічного ( і не тільки ) свята. Розділ “Жайворонок на завтра” – це серіал 

у новелах, де кожен зуміє упізнати самого себе чи своїх знайомих. Чимало цих 

творів публікувалось у місцевій та центральній періодиці. 

 

57.  83.3 

(4Укр)

5-8 

П 16 

 

Панасенко Т. М.  
Іван Франко / Т. М. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 124 с. – 

(Українська книга). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Робота присвячена великому українському письменнику, 

поету, публіцисту, перекладачу... Цей перелік можна продовжувати 

практично до нескінченності, бо Франко став справжнім втіленням 

необорного духу і безмежних талантів українського народу, виразником 

його волелюбних сподівань і прагнень.  

 

58.  83.3 

(4Укр)

5-8 

П 16 

 

Панасенко Т. М.  
Леся Українка / Т. М. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 125 с. – 

(Українська книга). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Автор пропонує ознайомитись з життям славетної 

української поетеси та драматурга Лесі Українки, яке стало втіленням 

дієвої любові до України та її народу. Невиліковно хвора і під кінець 

життя майже позбавлена можливості пересування, Леся навіть з-

поміж здорових людей вирізнялась своєю активною життєвою позицією 

і енергійністю, її творчість і донині вражає широтою тематики і 

безмежним драматизмом. 

 

59.  81.2Ук-7 

П 56 

 

Пономарів О. Д.  
Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. – К. : 

Либідь, 2012. – 360 с. 

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

Анотація: У виданні містяться спостереження над традиційними й 

новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо 

вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, 

наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології.  

 

60.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

П 78 

 

Проблеми творчості Яра Славутича: жанри, поетика текстів, 

мовна палітра : (наук. зб. матеріалів метод. семінару) / М-во 

освіти України, Тернопільський держ. пед. ун-т ; відп. ред., 

упоряд. М. П. Ткачук. – Т. : Збруч, 1997. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірника увійшли доповіді та повідомлення учасників 

науково-методочного семінару, присвяченого творчості українського 

поета з діаспори Яра Славутича. Розглядається творчий доробок 

митця, досліджується жанрова система, поетика текстів, мовне 

багатство палітри письменника, а також методичні аспекти вивчення 

його творів у школі.  



72 
 

72 
 

61.  84 

(4Укр)

6-4 

П 84 

 

Процюк С. В.  
Маски опадають повільно : роман про Володимира 

Винниченка / С. В. Процюк. – К. : Академія, 2011. – 302 с. : 

портр. – (Автографи часу). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У романі Степана Процюка "Маски опадають повільно" 

перед читачем постає внутрішній світ і складний шлях героя від 

ексцентричного невротика, екстравагантного і сенсаційного митця до 

видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі. 
 

62.  83.3 

(4Укр)

5-8...2 

Р 63 

 

Рожко В. Є.  
Тарас Шевченко і Волинь : (до 200-річчя народж. Національного 

Пророка України, 1814–2014 рр.) / В. Є. Рожко. – Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2012. – 184 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Про кожне, велике й мале місто, містечко, село на 

історичній Волині, яке відвідав Великий Кобзар в час своєї наукової 

подорожі, Володимир Рожко розповідає, посилаючись не лише на 

поетичні чи прозові твори поета, його художні полотна, а на 

неспростовні архівні документи, спогади свідків тощо. 

 

63.  83.3 

(4Укр) 

Р 83 

 

Рудницький Л.  
Світовий код українського письменства : вибрані літературознавчі 

ст. й дослідж. / Л. Рудницький. – Івано-Франківськ : Вид-во 

Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 334 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: До книги ввійшли вибрані статті й дослідження з 

компаративістики, написані ним у різні роки в діаспорі і в Україні. 

Укладені у відповідні розділи, вони сприймаються як завершена 

монографічна цілість про українське письменство у європейських та 

світових вимірах.  

 

64.  84 

(4Фр)-4 

С 14 

 

Сад, Маркиз де.  

Жюстина, или Несчастья добродетели : роман ; Повести / 

Маркиз де Сад. – М. : АСТ : Хранитель, 2008. – 384 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: В сборник вошли произведения, представляющие самые 

разные грани таланта маркиза де Сада – "жемчужина" его творчества 

"Жюстина, или Несчастья добродетели", забавные, ироничные и 

фривольные повести и тонкая аллегория-моралите "Родриго, или 

Заколдованная башня". 

 

65.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

С 32 

 

Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини : [поезія : 

проза : літературозн. твори] / ред. рада: В. Загороднюк, А. 

Кичинський, І. Корольова. – Херсон : Гілея, 2014. – 192 с. : 

фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 



73 
 

73 
 

Анотація: Це видання присвячене 200-літтю з дня народження Т. Г. 

Шевченка. Воно є своєрідною Шевченкіаною Херсонщини, у якій 

представлені поетичні, прозові, літературознавчі та краєзнавчі твори 

херсонських авторів, що відтворюють геніальну творчу особистість 

Кобзаря. 

 

66.  84 

(4Укр)

6-4 

С 44 

 

Скороход О. М.  
Незвичайна професія : молодіжний роман / О. М. Скороход. – 

Черкаси : Вовчок О. Ю., 2014. – 216 с. 

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

Анотація: Роман "незвичайна професія" – справжній посібник-таємно-

пис, щедро завуальований прозорими алегоріями, розбитий на частини 

сміливими паралелями, насичений дотепними гіперболами, який читачеві 

пропонується крок за кроком розшифрувати, мандруючи разом з 

головним героєм, офіцером запасу Алексом. Але найперше, доведеться 

зробити – це наново почати вчитися... читати. 

 

67.  81.2Ук-2 

С 48 

 

Слободинська Т. С.  
Таксис в українскій мові: універсальні характеристики і 

специфічні риси : монографія / Т. С. Слободинська ; відп. ред. 

П. С. Дудик. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 404 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії застосовно інтердисциплінарний підхід до 

дослідження функціонально-семантичної категорії таксису й 

представлено узагальнений теоретичний проект системи таксисних 

відношень, розроблений на основі логіко-семантичних моделей; також 

здійснено функціонально-граматичний аналіз мовних засобів вираження 

категорії таксису в українській мові.  

 

68.  84 

(4Укр)

6кр 

С 53 

 

Сніжко М. С.  
Здрастуй, Сонце! / М. С. Сніжко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2014. – 120 с. 

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

Анотація: Всі поети світу в усі часи оспівували Сонце як символ 

людських прагнень до правди, до краси, до сміливості й справедливості. 

Спробував це зробити у своїх сонячних новелах журналіст і письменник 

Микола Семенович Сніжко. Ці твори про тих, хто сповідує віру, надію і 

любов. 

 

69.  84 

(4Укр)

6-5кр 

С 67 

 

Сотник О. Я.  
Божий хрест : [поезія] / О. Я. Сотник. – Черкаси : Вертикаль : 

Кандич С. Г., 2014. – 126 с. : іл. 

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

Анотація: Нова книга відомої української поетеси Ольги Сотник 

"Божий хрест" незвичайна своєю композицією, перейнята глибокою 

національною ідеєю і, звичайно, неповторною таїною жіночого серця. На 

читача очікують роздуми про сенс буття, про майбутнє, про наснагу, 

яку дарує краса рідного міста та неповторна українська природа. 
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70.  83.3 

(4Укр)

6-

8...6С 

79 

Степаненко М.  
Олесеві Гончару – 95 : [довідник] / М. Степаненко, В. Орєхова. – 

Полтава : Шевченко Р. В., 2014. – 92 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У довідникові подано інформацію про  святкування в 2013 

році 95-ліття від дня народження видатного українського письменника, 

громадського діяча Олеся Гончара. Систематизовано матеріали 

наукових конференцій, публікації, уміщені у всеукраїнських, обласних, 

районих періодичних виданнях, у збірниках наукових праць, культурно-

мистецькі і просвітницькі заходи, які відбувалися у столиці України й 

інших містах. 
 

71.  84 

(4Укр)

6-5я4кр 

Т 19 

 

Тарасовими шляхами : зб. творів юних поетів Черкащини / 

Упр. у справах сім'ї та молоді Черкаської 

облдержадміністрації, Черкаський обл. молодіжний ресурсний 

центр, Черкаська обл. орг. Нац. Спілки письм. України. – 

Черкаси : Гордієнко Є. І., 2014. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У цій збірці представлено вірші талановитих черкащан – 

учасників конкурсу юних поетів "Тарасовими шляхами". 

 

72.  83я21 

Т 48 

 

Ткачук О. М.  
Наратологічний словник / О. М. Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. – 

Т. : Астон, 2002. – 174 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У словнику вперше в українському літературознавстві 

окреслюється термінологічний апарат з наратології (теорії оповіді). На 

основі досліджень зарубіжних та українських вчених розкривається 

основний зміст базових наратологічних категорій, а також семіотичних 

та лінгвістичних понять, що пояснюють комунікативну природу 

мистецтва слова, наводяться приклади з українського та світового 

письменства.  
 

73.  84 

(4Укр)

6-4 

Т 77 

 

Трубай В. В.  
Натюрморт з котами : вибрані твори / В. В. Трубай. – К. : 

Преса України, 2013. – 416 с. – (Літературна агенція "Банкова, 

2"). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Василь Трубай – майстер оповідання. Один із відомих 

українських прозаїків. До речі, варто відзначити, що саме останні фрази 

в творах автора, як правило, несуть найбільше навантаження, є ключем 

до потаєного смислу сказаного. Автору за книгу вибраних творів 

«Натюрморт з котами» (оповідання, повість, роман)присуджена 

літературна премія імені Тодося Осмачки. Про новеліста Василя Трубая 

його колега, письменник і кінодраматург Василь Портяк написав: 

«Магічна привабливість Трубаєвого письма ще й у його опуклості, 

виразності, в абсолютній точності добору та відтворення деталей, 

рухів, жестів, дій і дрібних порухів, у «смачності» фрази».  
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74.  83.3 

(4Укр)

5-8...2 

У 45 

 

Україна Тараса Шевченка / М-во культури України, Нац. 

спілка краєзнавців України ; ред. рада: Л. М. Новохатько 

(голова), О. П. Реєнт (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Р. В. 

Маньковська, В. М. Мельниченко ; передм.: О. П. Реєнта, Л. 

М. Новохатька. – Х. : Фоліо, 2015. – 576 с. : репрод., фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У пропонованій книзі комплексно розглядається краєзнавчий 

аспект шевченківської теми у всеукраїнському контексті. До видання 

увійшло 26 нарисів, підготовлених дослідниками з усіх областей України, 

АР Крим, міста Севастополя та міста Києва, кожен з яких висвітлює 

місця, пов'язані з життям та творчістю Т. Г. Шевченка, розповідає про 

людей, з якими спілкувався поет, а також про музеї та пам'ятники 

Великому Кобзареві. 

 

75.  83.3 

(4Укр)-8 

У 45 

 

Українські письменники. Біографії. Огляди творчості. 

Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник : 

[довідник] / відп. за вип. та худож. ред. М. І. Преварська. – К. : 

Велес, 2013. – 368 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік 

основних творів та додаткову літературу про українських письменників, 

які стали класиками, а також про сучасних українських письменників. 

Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості 

окремих письменників і поетів у довіднику вміщено додаток "Літературні 

напрями і течії". 

 

76.  84.2 

(4Укр)-

411 

У 45 

 

Українські прислів'я та приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – 

Х. : Бібколектор, 2012. – 352 с. 

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

Анотація: До збірки ввійшли не тільки прислів'я і приказки, а й близькі 

до них народні порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про 

дотепну вдачу і кмітливість українського народу. 

 

77.  84 

(4Норв) 

У 60 

 

Унсет С.  
Кристин, дочь Лавранса : [роман-трилогия]. Кн. 1. Венец / С. 

Унсет ; пер. с норв. М. Дьяконова. – СПб. : Азбука-классика, 

2001. – 510 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Знаменитая норвежская писательница Сигрид Унсет 

была удостоена Нобелевской премии за трилогию "Кристин, дочь 

Лавранса"."Венец" – первая книга этой трилогии. Героиня романа – 

молодая и прекрасная девушка Кристин, норовистая и страстная, 

живущая, повинуясь голосу сердца, вопреки условностям и традициям 

средневековой норвежской деревни.  

 

78.  84 

(4Рос) 

Устинова Т. В.  
Колодец забытых желаний : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : 
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6-4 

У 80 

 

Эксмо, 2008. – 350 с. – (Первая среди лучших).  

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: В жизни Олега Петровича настал тот самый 

долгожданный судьбоносный момент, когда он должен принять одно из 

самых важных решений в жизни! А он возьми и испугайся, задумавшись о 

том, ну зачем ему это все надо?.. Новая жизнь, новая женщина?.. 

Голова кругом. Да еще и события последних дней перевернули абсолютно 

все, поставив с ног на голову привычный ход жизни. 

 

79.  84 

(4Укр)

6я4 

Ф 96 

 

Футбол – Феsт : антологія : письменники про футбол / 

упоряд.: В. І. Бабій, Є. М. Баран. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 

2012. – 123 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Літературна збірка творів письменників "Футбол-ФEST" 

виходить під час міжнаціонального футбольного чемпіонату Європи з 

футболу – ЄВРО – 2012, який вперше приймає Україна разом з Польщею. 

Футбол – фантастична, захоплююча спортивна гра, яку люблять 

мільярди людей в цілому світі. Про це футбольне шоу, про цю ейфорічну 

радість перемоги і гіркоту поразок, написано дуже багато...  

 

80.  83.3 

(4Укр)

5-8...8 

Х 12 

 

Хаврусь С. Л.  
На екрані – твори Нечуя-Левицького та його Стеблів : літ.-

мистецькі розвідки, нариси та замальовки / С. Л. Хаврусь. – 

Черкаси : Кур'єр, 2006. – 56 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі розповідається про художні й документальні кіно- і 

телефільми, зняті за творами класика української літератури Івана 

Нечуя-Левицького та його життєписом.  

 

81.  84 

(4Укр)

6-4 

Х 30 

 

Хвильовий М.  
Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. 

Хвильовий ; передм., прим. М. Г. Жулинського. – Х. : Фоліо, 

2013. – 384 с. – (Українська література). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірки видатного майстра українського слова, 

якого ще за життя називали революційним романтиком, 

увійшли оповідання та новели "Я (Романтика)", "Кіт у 

чоботях", "Арабески", "Солонський Яр" та ін., повісті 

"Санаторійна зона", "Іван Іванович" і незакінчений роман 

"Вальдшнепи".  

 

82.  83.3 

(4Укр)6 

Х 80 

 

Хороб М. Б.  
Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ 

століття : [дослідж., ст., критич. етюди] / М. Б. Хороб. – Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2013. – 428 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 



77 
 

77 
 

Анотація: Літературознавчу книжку складають дослідження, 

статті про українських письменників XX ст., здебільшого прозаїка, як з 

України, так і з діаспори, що були написані в останні десятиліття. 

 

83.  83.3 

(4Укр)

6-6 

Х 80 

 

Хороб С. І.  
Діалоги у відсвіті слова. (Українська драматургія в 

типологічних зіставленнях) / С. І. Хороб. – Івано-Франківськ : 

Місто НВ, 2013. – 308 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: До книжки сучасного українського літературознавця 

ввійшли статті, дослідження, критичні огляди та рецензії, що мають 

компаративістське спрямування. Їх добір здійснювався таким чином, 

щоб вибрані і написані в різні роки праці окреслювали бодай на 

вибірковому матеріалі українського та зарубіжного письменства, 

передовсім драматургії, характерні парадигми і тенденції, засадничі 

принципи і типи модерністського художнього мислення, порівняльно-

типологічні моделі і компаративістські підходи нинішньої герменевтики, 

структуралізму, рецептованої естетики, інтертестуальності тощо.  
 

84.  84 

(4Укр)

6-4 

Ч-74 

 

Чорногуз О. Ф.  
Діти колонії / О. Ф. Чорногуз. – 3-є вид. – К. : КИТ, 2013. – 504 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Автор намагається догукатися до серця кожного українця. 

Дати йому зрозуміти, що найдорожче в світі – виховувати у собі й в 

дітях УКРАЇНЦЯ, любов до Вітчизни, рідного краю. Він не дає рецептів, 

як істини в останній інстанції, але запевняє, що нині ми переживаємо 

далеко не кращі часи – Куди нам іти? Де наш берег? І радить: ми маємо 

стати Україні, як одне ціле. Важливо жити не гаманцем, а серцем. Тож 

репрезентовані твори письменника якраз на часі. 

 

85.  81.2Ук 

Ш 12 

 

Шабат-Савка С. Т.  
Категорія комунікативної інтенції в українській мові : 

монографія / С. Т. Шабат-Савка ; відп. ред. Н. В. Гуйванюк ; 

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

Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2014. – 412 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії комплексно досліджено категорію комунікатив-

ної інтенції в україській мові. Створено типологію інтенцій, що 

оптимально репрезентує феномен людського буття і план мовної 

вербалізації. Комунікативній інтенції надано статусу міжрівневої 

лінгвістичної категорії, що реалізується в модально-інтенційних 

конструкціях, реченнєвих еквівалентах та дискурсивних висловленнях.  

 

86.  84 

(4Укр)

6-5 

Ш 19 

 

Шамрай М. Я.  
Клятва грому : поезії / М. Я. Шамрай. – Черкаси : Вертикаль : 

Кандич С. Г., 2013. – 182 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: Пам'ять, як роз’ятрена рана повоєнного дитинства, 

тривожна і світла дума про Вітчизну, рідну матір і кохану, про сивого 

батька, що пройшов пекло полону та штрафбату в роки Другої світової 

війни, – провідні мотиви поезії. 

 

87.  81.2Ук-

923.7 

Ш 37 

 

Шевчук С. В.  
Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / 

С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 

4-е вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2014. – 696 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Підручник укладено відповідно до типової програми 

дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)", 

затвердженої наказом МОН України від 21. 12. 2009 № 1150. 

Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний 

матеріал згруповано у три змістові модулі. Після кожної теми вміщено 

запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні 

завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть 

закріпленню вивченого. 

 

88.  84 

(4Укр)

6-4 

Ш 66 

 

Шкляр В. М.  
Маруся : роман / В. М. Шкляр. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2014. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але 

бурхливий 1919 рік – один із найдраматичніших в історії України – 

покликав її до боротьби за волю Вітчизни. Після загибелі братів, 

повстанських отаманів, шістнадцятирічна гімназистка Саша 

Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона – отаман 

Маруся. На шлику її козацької шапки напис "Смерть ворогам України!". 

Та навіть у вирі кривавих подій доля дарує їй щире кохання і шанс 

зберегти життя... 

 

89.  84 

(4Укр)

6-4 

Ш 89 

 

Штельмах М. Л.  
P. S. Григорія Сковороди / М. Л. Штельмах. – Х. : Гімназія, 

2013. – 317 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Ніхто не знає, як генії переживають кожну наступну 

хвилину своєї геніальності. Що вони при цьому відчувають. Як борються. 

Як тікають від своєї самотньої вдачі. У сучасному світі Григорія 

Сковороду знають здебільшого як геніального дивака-філософа, який ще 

у XVIII столітті спромігся віднайти формулу щастя. Але не всім відомо, 

що сам Григорій Сковорода щасливим не був. Тікаючи від світу, він 

намагався сховатися у власній філософії і не збожеволіти від 

усвідомлення своєї місії. А ще він покинув кохану. Зрікся церковних 

канонів. Залишив дім. Спростував гроші, славу й багатство. І після 

смерті народився знову. У XXI столітті. У тілі невдахи-поета, якого 

звали Сергій... 
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90.  84 

(4Фр)-4 

Э 77 

 

Эриа Ф.  
Семья Буссардель : роман : тетралогия / Ф. Эриа ; пер. с фр. Н. 

Немчинова. – К. : Банк "Хрещатик", 2013. – 1148 с. – (Бібліоте- 

ка банку "Хрещатик"). 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: В предлагаемой трилогии известного французского 

писателя перед читателями проходят судьбы нескольких поколений 

семьи Буссардель. Тесно сплетенные жизненные и любовные коллизии, 

прекрасный литературный стиль произведения делают рассказ 

захватывающим и привлекательным, судьбы героев романов не оставят 

равнодушными самых требовательных читателей. 
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1.  86.38я4 

І-87 

 

Іслам і українське суспільство: соціальні та політичні аспекти : 

[зб. наук. ст.] / О. Богомолов, С. Данилов, Г. Яворська [та ін.] ; 

відп. ред. Л. В. Матвєєва ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. 

А. Кримського. – К. : Вид-во Ін-ту сходознавства ім. А. 

Кримського, 2004. – 200 с. 

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

Анотація: У збірнику розглядається стан мусульманських громад у 

сучасній Україні, їх організаційні форми й ідеологічні програми, проблема 

ідентичності мусульман України та історія мусульманської освіти в 

Україні протягом XX ст. Значна увага приділяється проблемам 

політичного ісламу.   
 

2.  86.376.

28-68 

В 44 

 

Вилкерсон Д.  
Крест и нож / Д. Вилкерсон, Э. Шерилл (соавт.) ; пер. с англ. Е. 

Кривулько. – Александрия : Ездра, 2010. – 169 с. – (По его 

стопам). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга "Крест и нож" – это история об основании "Тин 

Челендж", небольшого служения, которое сегодня выросло до 

международного. Но более того, эта книга повествует о том, как 

обычный человек услышал и последовал Божьему призыву свершить 

невозможное. Заблудшие, погрязшие в грехе парни и девушки через веру в 

Бога обрели новую жизнь. Выпустив из рук нож, они выбрали Крест. 

Крест победил. 

 

3.  86.213 

К 27 

 

Картавий П.  
Віра особи – чуття таїни знань неба і роду : аналіт. дослідж. 

причин, чому підміняють вроджене, осібне чуття віри, і як 

його відновити / П. Картавий. – Суми : МакДен, 2014. – 64 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі описано значення вродженого чуття віри у житті 

особи і середовища. Автор використав, як власні спостереження, так і 

досвід знайомих. Розділено поняття слів "віра" і "релігія". Терміни 

"душа" і "дух" не вживаються, окільки у ці слова кожен вкладає осібне 

чуття і розуміння. 
 

4.  95.41 

К 38 

 

Київська Духовна Академія.  
Труди Київської Духовної Академії. № 20 / Київська Духовна 

Акад., Українська Православна Церква ; вид. група: 

митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (голова) ; 
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відп. ред. В. Савельєв. – К. : Вид-во Укр. Православної  

Церкви, 2014. – 378 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1)  

№ 21. – 300 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В поточних номерах відображено визначні події в науковому 

житті академії останніх місяців, а також публікації джерел з історії 

духовної освіти та маловідомі сторінки історії духовних закладів 

радянської доби. 

 

5.  86.372 

(4Укр) 

Л 58 

 

Лиман І.  
Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: 

релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його 

існування / І. Лиман, С. Подколзіна ; Бердянський держ. пед. 

ін-т, НДІ Історичної урбаністики. – Бердянськ : Ткачук О. В., 

2015. – 118 с. : зраз., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга присвячена церковній історії Бердянська 1827–1837 

рр. Аналізуються загальні тенденції у взаєминах держави і церкви цього 

періоду. Висвітлюються питання церковного будівництва і взаємин 

православного духовенства зі світською владою та парафіянами 

Бердянська в контексті включення нововлаштованого населення пункту 

в орбіту імперської церковної політики. 

 

6.  87.3(0)

321 

М 47 

 

Меленко С. Г.  
Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : 

монографія / С. Г. Меленко ; наук. ред. М. В. Костицький ; 

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

Чернівці : Технодрук, 2013. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на основі комплексного гносеологічного 

аналізу дається розгорнута філософсько-правова характеристика 

основних світоглядних положень давньогрецької філософської думки у 

проекції її еволюційного буття під впливом комплексу факторів 

різноманітної природи та характеру.  

 

7.  86.372 

(4Укр) 

Р 63 

 

Рожко В. Є.  
Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокефалії / В. Є. 

Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. – 176 с. : іл. 

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

Анотація: Нове дослідження Володимира Рожка є вагомим внеском у 

церковно-історичну волиніану. Праця грунтовно досліджує життя і 

творчість на духовній ниві видатного сина України, праведника святого 

українського православ'я архієпископа Могильовського і Вітебського 

Варлама Шишацького, який задля їдеї автокефалії нашої церкви 

пожертвував своїм становищем і, зрештою, життям. 
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8.  86.372 

(4Укр-

4Вол) 

Р 63 

Рожко В. Є.  
Воскові свічки Божих храмів історичної Волині, ІХ–ХХ ст. : 

[монографія] / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. – 

148 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Нове дослідження Володимира Рожка присвячене долі 

малодослідженої теми, яка має важливе значення як в церковному, так і 

в світському житті. Воскова свічка супроводжує людину впродовж 

всього життя – від народження до останніх днів. У чотирьох розділах 

монографії розкрито різні аспекти: походження воскової свічки, 

інформація про свічки в Богослужбових книгах, сукання, виливання й 

шанування воскових свічок на історичній Волині, призначення й 

використання воскових свічок у Божих храмах Волині. Світло воскової 

свічки – світло вічного життя. 

 

9.  86.372 

(4Укр-

4Вол) 

Р 63 

Рожко В. Є.  
Дзвони Божих храмів історичної Волині, Х–ХХ ст. : [іст.-

краєзнавчий нарис] / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 

2011. – 220 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках нарису досліджено історію появи церковних 

дзвонів Божих храмів історичної Волині XXX ст. Розглянуто осередки 

людвісарського мистецтва, значення та порядок використаня дзвонів у 

Богослужінні. Наведено зразки церковних дзвіниць. Подано інформацію 

про дзвони Божих храмів східної Волині, які безповоротно – особливо 

давні та безцінні, загинули в роки московсько-більшовицької окупації 

1920–1930-х рр.  

 

10.  86.372 

(4Укр-

4Вол) 

Р 63- 

Рожко В. Є.  
Хрести історичної Волині, ІХ–ХХ ст. / В. Є. Рожко. – Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2012. – 180 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вперше досліджено історію хрестів Волині. Простежено 

появу перших хрестів, використання їх в дохристиянську добу, 

тлумачення хреста Святим Письмом, їх роль у Божих храмах історичної 

Волині. Розглянуто хрести поховань часів княжої доби. Наукову та 

мистецьку зацікавленість становлять надмогильні кам'яні хрести на 

козацьких похованнях. Науково обгрунтовано походження та використання 

хрестів на символічних могилах, придорожніх та інших хрестів. 

 

11.  87.153.3 

С 31 

 

Сепетий Д. П.  
Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я : [монографія]. Кн. 1. 

Зомбі, комп'ютери та Абсолютний Дух / Д. П. Сепетий. – 

Запоріжжя : Вид-во Запоріз. держ. мед. ун-ту, 2014. – 309 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У науковій монографії розглядаються, з дуалічтичних 

позицій, основні проблеми розуміння природи свідомості та її відношення 

до фізичної реальності (матерії). Висвітлюється зміст найважливіших 
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дискусій, теорій та аргументів у світовій філософії свідомості XX – 

початку XXI ст., що залишається terra incognita для пострадянської 

філософської думки. 

 

12.  87.3 

(4Укр)

5-8 

У 95 

 

Ушкалов Л. В.  
Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Х. : Фоліо, 2013. – 125 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: Григорій Сковорода (1722–1794) – один з найбільших і 

найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й зараз 

привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися до глибинних 

витоків "мандрівного філософа" й осягнути всю незбагненну мудрість 

його містики. 

 

13.  87я73-5 

Ф56 

 

Философия = Philosophy : практикум / Л. Г. Дротянко, М. А. 

Абисова, С. Н. Ищук [и др.] ; МОН Украины, Нац. авиацион. 

ун-т. – К. : Аграр Медиа Групп, 2014. – 98 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Практикум содержит теоретические сведения и задания 

проблемно-поискового характера по дисциплине "Философия". Каждая 

тема изложена на русском и английском языках. 

 

14.  87.3 

(4Нем)

6 

Ф 74 

 

Фогт М.  
Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-

этический аспекты эволюционной теории : [монография] / М. 

Фогт ; науч. ред. А. Бокотей ; пер. с нем.: Е. Дей, А. Луговой ; 

Ужгородский нац. ун-т, Ин-т эколого-религиозных студий. – 

Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 532 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Автор рассматривает конфликт между толкованием 

природы и христианской социальной этики в трех плоскостях: 1. 

Проникающая сила принципа естественного отбора как ядро 

дарвинистской эволюционной теории. 2. История политического влияния 

теории Дарвина. 3. Значение и границы биологии для обоснования 

этических норм. 
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1.  91.18 

Д 76 

 

Друкований зведений каталог україномовної книги 

державних бібліотек та музеїв України, 1798–1923. 

Бібліографія. Вип. 4. 1917–1919 / М-во культури і туризму 

України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. І. О. Негрейчук ; 

наук. ред. Р. С. Жданова ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Х. : 

Фоліо, 2008. – 288 с. 

Кількість примірників:1 – ДБВ(1) 

Анотація: Універсальний за змістом каталог дає відомості про 

книжки українською мовою за період з 1917 по 1919 р. Видання 

розраховане на науковців різних галузей знання, аспірантів, студентів, 

книгознавців, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв. 

Воно стане у пригоді усім, хто цікавиться історією України та її 

культурою. 

 

2.  91.9:63 

Д 72 

 

Михайло Драгоманов: бібліографія (1861–2011) / Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; 

упоряд.: М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко [та ін.] ; 

редкол.: І. С. Гриценко (голова) [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 

2011. – 740 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Найповніша на сьогодні бібліографія у царині 

драгоманознавства охоплює не лише опубліковану творчу спадщину 

Михайла Драгоманова, але й найширший спектр літератури, присвяченої 

видатному мислителю за період з 1861 по 2011 р. 

 

3.  91.9:83 

С 91 

 

Сучасний погляд на літературу. Науковий збірник : бібліогр. 

покажч. (1999–2009) / авт. проекту, передм. С. Кіраль. – К. ; 

Ніжин : Лисенко М. М., 2014. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Покажчик містить найповнішу інформацію про історію 

видання збірника, його автурів й склад редкології, анотації до статей 

українською й англійською мовами. Крім того, опубліковані у збірнику 

статті запропоновано за їх назвами й персоналіями досліджуваних 

письменників, вказано теми, місце виконання та прізвища керівників 

(консультантів) й опонентів дисертацій, захищених авторами статей. 

Видання доповнює укладений упорядником "Сучасний літературознавчий 

тезаурус: контексти, терміни" та список установ, бібліотек та вишів 

України, куди надсилався збірник. 
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