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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 липень–грудень 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», «Військова справа. Воєнна наука», «Журналістика», 

«Наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична культура та 

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

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

видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. У структурних частинах 

збірника документи подано в алфавітному порядку. Всю інформацію 

скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної 

класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 

до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 

неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 

бюлетеня. 

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

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

на кафедри та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). 

У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 

враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 

університету. 

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.  28.081 

(4Укр) 

L85 
 

Lokal Responses to Global Challenges Proceedings of Forum 

Carpaticum 2014 = Місцеві відповіді на глобальні виклики : ма-

теріали Форуму Карпатікуму 2014 : зб. наук. пр. / ed.: I. 

Kruhlov, B. Prots. – Lviv : Ukrayinskyy Bestseler, 2014. – 120 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Цей науковий збірник містить розширені тези вибраних до-

повідей, представлених на Форумі Карпатікумі 2014, який відбувся у 

Львові протягом 16–18 вересня 2014. Двадцять одна праця, вміщена у 

збірнику, розподілена за чотирма секціями: стале урядування; екоси-

стемні послуги та стале користування; зміни наземного покриву та 

клімату; руслові процеси.       
 

2.  52.57я

73-2 

Є60 

 

Ємчик Л.  
Медична біофізика. Інтегрований курс лекцій : [навч. посіб.] / 

Л. Ємчик, Я. Кміт ; за ред. С. У. Гончаренка. – Л. : Місіонер, 

1998. – 216 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Курс лекцій є спробою інтеграції медичних і біологічних 

знань на основі курсу фізики у вищій медичній школі. Представлено 15 

лекцій, контрольні питання та типові задачі з розв'язками, лабораторні 

роботи, таблиці фізичних величин. 

 

3.  28.903 

я73-4кр 

І-49 
 

Ілюха В. О.  
Кількісна фізіологія в задачах: методика розв'язування ро-

зрахункових задач : навч. посіб. / В. О. Ілюха ; МОН України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : САН, 2006. – 155 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В посібнику детально розглядається методика розв'язання 

розрахункових задач із університетського курсу фізіології людини і тва-

рин як дієвого засобу узагальнення теоретичних знань і апробації їхнього 

застосування в конкретних ситуаціях.  

 

4.  28.903 

я73-5кр 

І-49 

 

Ілюха В. О.  
Фізіологія людини і тварин : лаборатор. практикум / В. О. Ілю-

ха, О. Д. Андрієнко, Л. М. Ілюха ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 

Черкаси : САН, 2005. – 207 с. : іл. 
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Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Лабораторний практикум сформований у відповідності до 

програми з курсу нормальної фізіології і містить методичні рекомендації 

до проведення лабораторних (практичних) робіт із загальних тем. У 

більшості випадків розглядаються не лише методики виконання дослідів, 

а й теоретичні основи спостережуваних явищ. 

 

5.  53.50я

73-1 

А 72 
 

Антонов А. Г.  
Основи домедичної допомоги : підручник / А. Г. Антонов, А. 

М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; М-во внутрішніх справ 

України, Донец. юридичний ін-т МВС України. – 2-е вид., до-

пов. і перероб. – К. : КНТ, 2014. – 337 с. : іл. 

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

Анотація: У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні 

викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація, яка 

дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місті 

події та надати невідкладну домедичну допомогу. 

 

6.  65.268 

(4Укр) 

А 92 

 

Атаманюк Ю. А.  
Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України 

в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк. – К. : 

Новий друк, 2010. – 208 с. : рис. 

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

Анотація: У книзі комплексно розкриваються позитивні та негативні 

наслідки фінансової лібералізації, обгрунтовані чинники валютно-

фінансового потенціалу європейської інтеграції України, а також розг-

лянуті грошово-кредитні засади зовнішньоекономічної стратегії україн-

ської держави в умовах господарського зближення з Європейським Сою-

зом.  

 

7.  28я729 

Б 63 
 

Біологія: рослини, гриби, лишайники, тварини : навч. посіб. / 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, ННІ природничих наук ; уклад.: І. А. Ігнатен-

ко, Н. Ю. Бавикіна. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого, 2012. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник містить сучасні теоретичні відомості з біології рос-

лин, грибів, лишайників та тварин. Основною метою даного посібника є на-

дання допомоги абітурієнтам у підготовці до зовнішнього незалежного 

оцінювання знань з біології в межах програми загальноосвітньої школи. 

 

8.  28.573

я73-1 

Б 53 
 

Бессонова В. П.  
Фізіологія рослин : навч. посіб. / В. П. Бессонова, С. О. Яко-

влєва-Носарь. – Д. : Свідлер А. Л., 2014. – 596 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання життєдіяль- 
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ності і функції рослин на клітинному, субклітинному, молекулярному рів- 

нях та на рівні цілого організму. Висвітлюються питання водообміну, 

мінерального живлення, фотосинтезу, дихання, росту і розвитку рослин.  

9.  28.992

я73-1 

Б 91 

 

Бура М. В.  
Біофізика сенсорних систем : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М. В. Бура, Д. І. Санагурський ; МОН України, Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 

192 с. – (Біологічні Студії). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основний лекційний ма-

теріал варіативного курсу для біологів-біофізиків "Біофізика сенсорних 

систем". Розглянуто предмет, методи та завдання курсу. Охарактери-

зовано сучасні уявлення про біофізичні механізми функціонування сенсор-

них систем (органів чуття) людини і тварин.  

 

10.  26.8 

В 53 
 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія географі-

чна. Вип. 48 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: М. 

Дністрянський (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2014. – 335 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Висвітлено питання історії ландшафтознавства, розкрито 

актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного ландшафтознав-

ства. Викладено питання еволюції, структури та функціонування ланд-

шафтів, проаналізовано властивості природних комплексів ландшафтів 

і розглянуто низку питань прикладних фізико-географічних досліджень. 

 

11.  28 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія 

біологічна. Вип. 65 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. 

Федоренко (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Фран-

ка, 2014. – 384 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випуску опубліковані статті з актуальних проблем біоло-

гії: біофізики, біохімії, ботаніки, генетики, екології, зоології, мікробіоло-

гії, фізіології людини і тварини та рослин.  

Вип. 66. – 167 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випуску опубліковані експериментальні статті вітчизня-

них і зарубіжних фахівців у галузі біології та генетики Drosophila 

melanogaster, важливого й широковживаного модельного об'єкта. У 

статтях представлені нові дані з таких напрямів дослідження дрозо-

філи, як загальна генетика, онтогенез, молекулярна, біохімічна та попу-

ляційна генетика, нейробіологія. 

 

12.  28 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 2 (335). 

Серія Біологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого ; голов. редкол.: О. В. Черевко (голов. ред.) [та ін.] ; ред-

кол. сер.: В. С. Лизогуб (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 
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ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 146 с. 

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

Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено широкому колу проблем 

біологічної науки. У публікаціях випуску досліджується дія гістаміну на 

організм людини, вивчаються механізми виникнення і перебігу хронічного 

панкреатиту, розглядаються питання метеочутливості дітей грудного 

віку, особливості фізичного стану студентів під час екзаменів. Ряд 

публікацій містить еколого-біологічну характеристику флори Національ- 

них природних парків України.  
 

13.  28.691.

9(4Укр)

я28 

Г 95 
 

Гураль-Сверлова Н. В.  
Визначник наземних молюсків України / Н. В. Гураль-Сверло- 

ва, Р. І. Гураль ; відп. ред. О. С. Климишин ; НАН України, 

Держ. природозн. музей. – Л. : [б. в.], 2012. – 218 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Перший вітчизняний визначник наземних молюсків, створе-

ний для усієї території України. Містить описи 211 видів з 98 родів і 33 

родин, переважна більшість з яких достовірно зареєстрована на тери-

торії України, короткі відомості щодо їх розповсюдження та екології. 

Оригінальні таблиці для визначення видів і надвидових таксонів зорієн-

товані на широке коло користувачів, які не спеціалізуються в галузі ма-

лакології.  

 

14.  40.321 

К 24 

 

Кармазиненко С. П.  
Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів 

України = Micromorphological investigations of the fossil and 

modern soils of Ukraine : [монографія] / С. П. Кармазиненко ; 

відп. ред. Ж. М. Матвіїшина ; Нац. акад. наук України. – К. : 

Наукова думка, 2010. – 120 с. : табл., іл. – (Проект "Наукова 

книга-2010"). – (Молоді вчені). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: На сторінках монографії розглянуто питання історії розвит-

ку, характеристику мікроморфологічного вивчення викопних і сучасних гру-

нтів території України, основні завдання та сучасний стан дослідження їх 

мікроморфології. Показано, що для визначення генезису грунтів доцільна 

певна послідовність їх мікроморфологічного вивчення. Наведено схему 

мікроморфологічного опису шліфів, охарактеризовано основні елементи 

мікробудови грунтів тощо. 

 

15.  44.686

я73-1 

Л 63 

 

Лісова ентомологія : для студ. освітньо-кваліфікаційного рів-

ня 6.130100 - бакалавр напряму підгот. Лісове і садово-паркове 

господарство / М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. – К., 2015. 

– 134 с. : іл. 

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

Анотація: У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію 

розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діа-
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гностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих 

комах лісу, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності. 

 

16.  26.303 

М 61 

 

Мінералогічний збірник. № 63. Вип. 2 / Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка ; редкол.: О. Матковський (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 140 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник присвячено 100-річчю від дня народження всесвіт-

ньо відомого вченого, засновника термобарогеохімії, професора М. Єр-

макова. Опубліковано матеріали про наукову спадщину вченого і розви-

ток його наукових ідей у наші дні, а також статті, присвячені різним 

аспектам мінералогії України. 
 

17.  28.864.

41я73-1 

М 29 
 

Маруненко І. М.  
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. 

для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. 

О. Неведомська, Г. І. Волковська ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр уч-

бов. л-ри, 2013. – 184 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито основні питання анато-

мії, фізіології, еволюції нервової системи, а саме: біологічне значення, за-

гальний план будови і властивості нервової системи, функції та розви-

ток відділів центральної нервової системи; загальний план будови голов-

ного мозку; захворювання нервової системи та їх профілактика.  

 

18.  5г 

(4Укр)

я21 

М 42 
 

Медицина в Україні : біобібліогр. слов. Вип. 2. Друга поло-

вина XIX. Літери А–К / М-во охорони здоров'я України, Держ. 

наук. мед. б-ка ; наук. конс., фаховий ред. Ю. К. Дупленко ; 

авт.-упоряд.: С. М. Булах, С. Г. Васильєва, Л. Б. Долинна. – К. : 

Фітосоціоцентр, 2005. – 616 с. : портр. – (Медична біографістика). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)  

Вип. 2. Друга половина XIX – початок XX століття. Літери 

Л–С. – К. : Коляда О. П., 2012. – 520 с. : портр.  

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Словник подає інформацію про понад 500 осіб, серед яких є 

представники суміжних з медициною галузей, чия діяльність певним чи-

ном сприяла розвитку медицини. Принципи розштанування матеріалу – 

алфавітний порядок прізвищ.  

19.  28.088 

Н 34 

 

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : ма-

теріали I (XII) Міжнар. наук. конф. молодих учених, Львів, 21–

22 трав. 2015 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т екології Карпат, 

Рада молодих учених ; програмний ком.: М. П. Козловський 

(голова) [та ін.]. – Л. : Ін-т екології Карпат,, 2015. – 234 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник тезисів та доповідей наукової конференції, присвя-
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ченої екологічним проблемам тваринного та рослинного світу. Також 

розглядаються питання охорони та збереження популяцій рідкісних та 

зникаючих видів рослин і тварин, проводиться аналіз екосистем. 

20.  28.65я

73-1 

Н 72 

 

Новак В. П.  
Цитологія, гістологія, ембріологія : підруч. для студ. аграр. 

вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спец. "Вете-

ринарна медицина" / В. П. Новак, Ю. П. Бичков, М. Ю. Пили-

пенко ; за заг. ред. В. П. Новака. – 2-е вид., змінене і допов. – 

К. : Дакор, 2008. – 512 с. : рис. 

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

Анотація: У другому виданні на сучасному рівні викладені закономір-

ності організації живої матері на світлооптичному та електронномік-

роскопічному рівнях, основи загальних гістології, цитології та ембріоло-

гії. У цитології представлено нові відомості про будову клітини та її 

похідних.  
 

21.  28.1 

П 14 

 

Палеонтологічний збірник. № 45 / Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка ; редкол.: Р. Лещух (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во 

ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 157 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику публікуються праці з актуальних проблем палео-

нтології, тафономії, палеоекології, біостратиграфії верхнього докемб-

рію, палеозою, мезозою, кайнозою України, а також наукова хроніка. 

 

22.  26.890 

(0)я73-1 

П 18 
 

Парфіненко А. Ю.  
Туристичне країнознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А. Ю. Парфіненко. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 288 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2) 

Анотація: Посібник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидак-

тичну практику. Основну увагу присвячено процесу інституціоналізації 

туристичного країнознавства, подано політичне, етнічне, мовне, 

релігійне розмаїття країн світу, що постає як методичне підгрунття 

для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. 

 

23.  28.088

л64я6 

П 32 
 

Пилип'юк В.  
Це моя Україна : [у 3 т.]. [Т. 1]. 7 природних чудес України / В. 

Пилип'юк ; худ. Б. Великголова. – Л. : Світло й тінь, 2008. – 

272 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Перший том присвячено переможцям Всеукраїнської акції 

"7 природних чудес України". 

 

24.  22.3я7

2-4 

Р 51 
 

Римкевич А. П.  
Збірник задач з фізики для 9–11 класів середньої школи / А. П. 

Римкевич. – Х. : Олант, 2012. – 224 с. : мал. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
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Анотація: У книжці є задачі з усіх розділів курсу фізики 9–11 класів се-

редньої школи. Розміщення задач відповідає структурі навчальних про-

грам і підручників. 

 

25.  28.072

я73-1 

С 81 

 

Столяр О. Б.  
Біологічна хімія : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; МОН України, 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – К. : КНТ, 2015. – 369 

с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2) 

Анотація: В першій частині посібника розглядається молекулярна будо-

ва, властивості та біологічні функції вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, 

протеїнів, ензимів, вітамінів. В другій – загальні закономірності метаболічних 

перетворень, біологічного окиснення та біоенергетики, розглядаються го-

ловні шляхи перетворень, біомолекул, у тому числі матричних синтезів 

 нуклеїновихх кислот та протеїнів, їх взаємозв'язку та регуляції. 

 

26.  28.070

я73-1 

С 81 

 

Столяр О. Б.  
Молекулярна біологія : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; МОН 

України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – К. : КНТ, 

2015. – 225 с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2)  

Анотація: Навчальний посібник складається з п'яти розділів, у яких  

розглядаються молекулярні основи структурної організації клітин про-

каріотів та сукаріотів, збереження та передачі у нові клітини спадкової 

мунікацій та регуляції цих процесів.  

 

27.  58.1я7

3-1 

С 89 

 

Судова медицина : підручник / О. І. Герасименко, А. Г. Анто-

нов, Н. О. Коміссарова, М. Л. Коміссаров ; за заг. ред. О. І. Ге-

расименка ; МОН України. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : 

КНТ, 2015. – 500 с. : іл. 

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

Анотація: У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні 

викладено повний курс судової медицини. Надана сучасна інформація що-

до правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні 

дані про діяльність судових експертів.  

 

28.  28.04я

73-1 

Т 35 

 

Терновська Т. К.  
Генетичний аналіз : навч. посіб. з курсу "Загальна генетика" / 

Т. К. Терновська. – К. : Києво-Могилян. акад., 2010. – 336 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник спрямовано на формування у сту-

дентів навичок генетичного аналізу на основі розв'язання задач. Задачі 

до десяти розділів посібника підібрано так, щоб їх розв'язування від пер-

шого розділу до десятого формувало у студентів розуміння того, що в 

основі генетичного аналізу будь-яких організмів лежать імовірнісні 

події, якими слід уміти оперувати, а також те, що методи генетичного 

аналізу залежать від біологічних властивостей виду, який аналізується.  
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1.  22.37 

T90 

 

Tu K. N.  
Kinetics in Nanoscale Materials = Кінетика в нанорозмірних ма-

теріалах / K. N. Tu, A. M. Gusak. – Hoboken : Wiley, 2014. – 296 

p. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Підручник присвячений систематизації досягнень остан-

нього десятиріччя у галузі фізики наноматеріалів та нанотехнологій і 

підсумовує результати спільних досліджень Департаменту матеріалознав- 

ства Каліфорнійського університету Лос Анджелеса (UCLA) та кафед-

ри фізики Черкаського національного університету імені Б. Хмельниць-

кого. 

 

2.  22.14я

73-1кр 

І-44 

 

Ілляшенко Н. Г.  
Алгебра (Спрощення алгебраїчних виразів, рівняння, нерівно-

сті) : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Ілляшенко ; М-во освіти і нау-

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

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Матеріал, викладений у посібнику, відповідає нормативним 

документам: навчальній програмі з математики для середніх загально- 

освітніх навчальних закладів та програмовим вимогам до зовнішнього 

незалежного оцінювання. В кожному розділі посібника подано короткий 

довідковий теоретичний матеріал та детальний розв'язок завдань різ-

ного рівня складності. 

 

3. 74.262.

21я73-

1кр 

А44 

 

Акуленко І. А.  
Методична лабораторія майбутнього вчителя математики 

профільної школи : навч.-метод. посіб. до проведення лаб. за-

нять з курсу "Методика навчання математики в профільній 

школі" / І. А. Акуленко ; за заг. ред. Н. А. Тарасенкової ; М-во 

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

Чабаненко Ю. А., 2013. – 132 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник є складовою навчально-методичного забезпечення 

компетентнісно орієнтованої системи методичної підготовки майбут-

нього вчителя математики профільної школи.  
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4.  22.14я

73-4кр 

А 44 
 

Акуленко І. А.  
Алгебра. Текстові задачі. Арифметична і геометрична прогресії : 

навч.-метод. посіб. / І. А. Акуленко, Н. Г. Ілляшенко ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 

116 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Матеріал, поданий у посібнику, призначений для ефективної 

підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з ма-

тематики. Кожен розділ містить теоретичний довідковий матеріал, 

приклади розв'язаних завдань, системи вправ для самостійної роботи та 

системи тестових завдань, сформовані з урахуванням специфікації 

тестів зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

5.  22.132

я73-4 

А 76 

 

Апостолова Г. В.  
Антьє і мантиса числа : навч. посіб. / Г. В. Апостолова, В. В. 

Ясінський. – К. : Факт, 2006. – 128 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник містить близько 160 задач із розв'язаннями або 

вказівками і відповідями. Він має на меті ознайомити учнів і абу-

турієнтів із властивостями цілої та дробової частини числа, методами 

розв'язування задач на використання цих понять. 

 

6.  22.174

я73-1 

А 90 

 

Асеев Г. Г.  
Дискретная математика : учебник / Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, 

Д. Э. Ситников. – К. : Кондор, 2008. – 164 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В пособии значительное внимание уделено алгоритмическим 

методам при доказательствах теорем и решениях дискретных задач, 

методам математической логики, комбинаторному анализу и теории 

графов. Теоретический материал рассматривается на конкретных 

практических задачах и упражнениях.  

 

7.  22.371.

24 

Б 19 
 

Бакай А. С.  
Поликластерные аморфные тела / А. С. Бакай. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Х. : Синтекс, 2013. – 352 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В книге сформулирована поликластерная модель струк-

туры аморфных твердых тел, которая служит основой для рассмот-

рения проблем физики поликластерных аморфных материалов и для 

анализа результатов эксперимента. Описаны структура, термодина-

мические, кинетические и механические свойства поликластерных 

аморфных тел. Приведены результаты экспериментального исследова-

ния термодинамических свойств, структуры, структурных дефектов и 

механических свойств металлических, а также некоторых неметалли-

ческих аморфных материалов, и прослежено их соответствие теории. 
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8.  22.1г(0) 

Б 36 
 

Бевз В. Г.  
Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : 

[монографія] / В. Г. Бевз ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

2005. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)  

Анотація: У монографії подається характеристика історії матема-

тики як науки, навчального предмета та інтеграційної основи навчання 

дисциплін математичного циклу. Розкривається методична система 

навчання історії математики. Детально висвітлюються особливості 

вивчення історії вітчизняної математики.  

 

9.  22.1(0)

я73-5 

Б 36 

 

Бевз В. Г.  
Практикум з історії математики : навч. посіб. / В. Г. Бевз ; 

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

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 312 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анота-

ція: В навчальному посібнику пропонуються розробки таких нав-чальних 

тем як історія арифметики; історія алгебри; історія геометрії; історія 

математичного аналізу; історія окремих розділів математики; розви-

ток математики в Україні; використання історичного матеріалу в 

шкільному курсі математики.  

 

11.  24 

В 53 
 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія хіміч-

на. Вип. 55, ч. 2 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Б. 

Котур (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 

2014. – 528 с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У віснику публікуються оригінальні результати з різних розді-

лів хімії, у тому числі неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та 

колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки. 

 

12.  22.18кр 

В 53 
 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 18 (311). 

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.) [та 

ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 126 с. 

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

№ 18 (351) / голов. редкол.: О. В. Черевко (голов. ред.) [та ін.] ; 

редкол. сер.: Б. П. Головня (відп. ред.) [та ін.]. – 2015. – 108 с. : 

іл. 

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

Анотація: Матеріали «Вісника» присвячені прикладним і фундамен-
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тальним науковим дослідженням у галузі інформаційних технологій, мо-

делювання систем, прикладних інформаційних систем в різних сферах 

діяльності, математичному моделюванню фізичних процесів, матема-

тичної фізики, інформаційних і обчислювальних технологій. 

13.  95.4 

Г 75 
 

Гріш і математика : [мат.-екон.-соціол. вісник]. № 15 / Т-во 

ім. Стефана Банаха ; під ред. О. С. Столярчука. – Л. ; Луцьк : 

Сорока Т. Б., 2015. – 20 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику досліджується неоднорідні абстрактні рівняння 

Фредгольма першого роду в банаховому просторі, подано умови акти-

вації хімічної реакції, окреслено питання механічної теорії електрона на 

навколоядерній орбіті атома тощо. 

 

14.  22.1я7

29 

З-41 

 

Збірник задач з математики для вступників до вищих нав-

чальних закладів / В. К. Єгерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемський 

[та ін.] ; за ред. М. І. Сканаві. – К. : Арій, 2014. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Зміст збірникіа укладено відповідно до програми  з мате-

матики для вступників до втузів. Він складається з двох частин: 

"Арифметика, алгебра, геометрія" (частина І) і "Алгебра, геометрія 

(додаткові задачі). Початки аналізу. Координати і вектори" (частина 

ІІ). Усі задачі частини І розбито на три групи за рівнем їх складності. 

 

15.  22.143

я73-5 

З-49 

 

Зеліско В. Р.  
Лінійна алгебра і аналічна геометрія : практикум : навч. посіб. / 

В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. 

І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 374 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Подано основні відомості з теорії матриць, систем ліній-

них рівнянь, лінійних просторів і лінійних операторів та застосування її 

в аналітичній геометрії. Розв'язано багато типових прикладів, запропо-

новано достатню кількість задач для самостійного опрацювання, наве-

дено відповіді до них. 
 

16.  22.251 

К 66 

 

Коржик В. Н.  
Упрочнение и реновации инженерией поверхности / В. Н. 

Коржик, В. П. Лихошва, Э. А. Ткаченко ; НАН Украины, Фи-

зико-технол. ин-т металлов и сплавов, Ин-т электросварки им. 

Е. О. Патона [и др.]. – К. : Наш формат, 2014. – 566 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Обобщены результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований процессов газотермического напыления, лазерной 

наплавки и трибохимических методов сопряжения подвижных элемен-

тов с целью повышения износостойкости ресурсоопределяющих узлов и 

деталей, преодоления трибологического барьера, включающих задачи 

аномально низкого трения и восстановительных технологий поверхностей 

подвижных сопряжений механизмов и машин. Разработана и предло-
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жена комплексная система оценки несущей способности спонтанно 

формирующихся слоев вторичных структур и плакированных покрытий 

различного функционального назначения.  

 

 

17.  20.1 

К 82 

 

Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінера-

логія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу / С. 

О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев [та ін.] ; наук. ред. 

М. М. Коржнев ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і гло-

бального інформаційного простору. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 

228 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Абсолютна більшість відходів на території України – це 

відходи гірничодобувної і переробної галузей промисловості. Переважна 

кількість техногенних родовищ утворена у гірничо-металургійному 

комплексі. У роботі надана характеристика впливу відходів на довкілля, 

методологічні підходи щодо їх геолого-економічної оцінки, досліджені їх 

мінеральний склад та технологічні можливості збагачення. 

 

18.  22.379.

34 

К 93 

 

Куриляк Д. Б.  
Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на 

конічних і клиноподібних поверхнях = Analytical-numerical 

methods in the theory of wave diffraction on conical and 

wedge-shaped surfaces : [монографія] / Д. Б. Куриляк, З. Т. 

Назарчук. – К. : Наукова думка, 2006. – 280 с. – (Проект "Нау-

кова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Монографія присвячена побудові строгих методів розв'я-

зання задач дифракції хвиль на конічних, біконічних та клиноподібних 

розсіювачах. Розглядаються скалярні та векторні дифракційні задачі для 

розсіювальних структур в однорідних та кусково-однорідних середови-

щах.  

 

19.  24.6я7

3-4 

Л 64 

 

Литвин В. А.  
Наноструктурні системи і матеріали : зб. задач : посіб. для 

студ. вищих навч. закл. / В. А. Литвин. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 152 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник складений у відповідності з програмою курсу 

"Наноструктурні системи та матеріали" і охоплює основні розділи цьо-

го курсу. В кожному розділі представлено теоретичні відомості та 

приклади розв'язання типових задач. Дано велику кількість задач для са-

мостійного розв'язку, що дозволяє студентам закріпити теоретичні 

знання, отримані в рамках лекційного курсу. 

 

20.  22.161

я73-4 

Математичний аналіз у задачах і прикладах : навч. посіб. для 

студ. вищ. пед. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 2 / Л. І. Дюженкова, Т. В. 



16 
 

16 
 

М 34 

 

Колесник, М. Я. Лященко [та ін.]. – К. : Вища школа, 2003. - 

471 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Наведено основні відомості з теоретичного курсу мате-

матичного аналізу, а також вправи та зразки розв'язування деяких з них.  

21.  22.317.1 

М 36 

 

Мацевитый Ю. М.  
Сплайн-идентификация теплофизических процеcсов : [моно-

графия] / Ю. М. Мацевитый, Е. Н. Бут ; под ред. Ю. М. Маце-

витого ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т машиностроения им. 

А. Н. Подгорного. – К. : Наукова думка, 2010. – 241 с. – (Про-

ект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии рассмотрены математические модели и 

методы индентификации тепловых процессов, а также корректность 

постановок обратных задач. Введен показатель степени некорректности 

постановки задачи. Обсуждены возможности и преимущества исполь-

зования сплайнов для аппроксимации и интерполяции теплофизических 

зависимостей. Предложен метод сплайн-идентификации тепловых по-

токов. Большое внимание уделено динамическим измерениям, управляе-

мости и наблюдаемости измерительных систем. 

 

22.  22.251 

Н 16 

 

Нагірний Т. С.  
Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи 

наномеханіки II : [монографія] / Т. С. Нагірний, К. А. Червінка ; 

НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Л. : 

Растр-7, 2014. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії з використанням методів термодинаміки 

неврівноважених процесів та механіки суціального середовища запропо-

новано підхід до побудови моделей, що враховують структурну неодно-

рідність матеріалу та геометричну неоднорідність реальної поверхні 

тіла. На прикладі модельних задач для тіл простої геометричної 

конфігурації вивчено ефекти, спричинені цими неоднорідностями. Значну 

увагу присвячено дослідженню розмірних ефектів, у тому числі межі 

міцності, ефективних модулів пружності, а також їх багатошкаль-

ності. 

 

23.  22.37 

Н 25 

 

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

Т. 13. Вип. 1 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-

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

РВВ ІМФ, 2015. – 201 с. : рис. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №1(1) 

Т. 13. Вип. 2. – 389 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нано-

фізики та наноелектроніки, будові наноструктурованих матеріалів, з'я-
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суванню їхніх фізико-хімічних, механічних і реологічних властивостей, 

поверхневих явищ і самоорганізації. Представлено результати до-

сліджень фабрикації нанорозмірних частинок, наномасштабних струк-

тур і багатофункціональних наноматеріалів технічного та біомедичного 

призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. розглянуто особливості 

технологій одержання і діагностики наносистем.  

24.  22.37я

73-1 

О-53 

 

Оленич І. Б.  
Фізичні основи нанотехнологій : навч. посіб. / І. Б. Оленич ; 

МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2014. – 232 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику викладено основи сучасних нанотехнологій. 

Висвітлено фундаментальні електронні явища у низьковимірних об'єк-

тах, які лежать в основі пристроїв наноелектроніки, наведено базові 

принципи, основні підходи і засоби одержання наноматеріалів. 

 

25.  22.236.

37я73-1 

П 27 
 

Перестюк М. О.  
Теорія стійкості : навч. посіб. / М. О. Перестюк, О. С. Черніко-

ва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 

104 с. 

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

Анотація: У посібнику стисло викладено основи класичної теорії стій- 

кості. Зміст відповідає програмам спеціальних дисциплін "Стійкість 

розв'язків диференціальних рівнянь" і "Функції Ляпунова", що вивчаються 

на механіко-математичному факультеті. 

 

26.  22.11я

73-5 

П 69 

 

Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Т. В. Блудова, 

І. Ф. Греджук, І. А. Джалладова [та ін.] ; МОН України, Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2006. – 

404 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У навчальному посібнику наведено завдання контрольних 

робіт 1 і 2 з усіх основних тем курсу (у 100 варіантах кожне), докладні 

розв'язання типових завдань, а також поради щодо виконання робіт. У 

додатку вміщено основні відомості з векторної алгебри та аналітичної 

геометрії.  
 

27.  22.1кр 

П 78 
 

Проблеми математичної освіти (ПМО-2015) : матеріали 

міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 4–5 червня 2015 р. / 

М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т 

педагогіки НАПН України ; редкол.: Н. А. Тарасенкова (голов. 

ред.),  Ю. Ю. Лещенко (відп. ред.), М. І. Бурда [та ін.]. – Чер-

каси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 324 с. 

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

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють основні напрями су-

часного реформування системи математичної освіти в Україні та ін-

ших регіонах. Розглядаються питання, пов'язані з проблемами змісту й 



18 
 

18 
 

методики організації математичної підготовки молоді у загально-

освітніх та вищих навчальних закладах. Обговорюються проблеми забез-

печення якості освіти в усіх її ланках. 

 

 

28.  22.171

я73-2 

Р 12 

 

Рабик В. М.  
Основи теорії ймовірностей : курс лекцій : навч. посіб. / В. М. 

Рабик. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: В навчальний посібник увійшли розділи теорії ймовірностей, 

рекомендовані освітньо-професійною програмою Міністерства вищої 

освіти і науки України для студентів економічних та інженерних 

спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами 

та задачами для самостійної роботи.  

 

29.  22.31я

73-1 

Р 58 
 

Ровенчак А. А.  
Фізика бозе-систем : навч. посіб. / А. А. Ровенчак ; МОН 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Мета пропонованого посібника – ознайомити читачів із 

фізичними явищами, що відбуваються у квантових рідинах і газах, та з 

методами їх дослідження на математичному рівні. Матеріал умовно 

поділено на дві частини. Першу присвячено аналізові властивостей іде-

ального бозе-газу, а друга стосується взаємодіяючих систем бозонів. 

Увагу зокрема звернено на процеси в рідкому гелії-4 та методику вив-

чення сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних 

металів.  
 

30.  74 

Р 64 
 

Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992– 

2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 1 / АПН 

України ; редкол.: В. Г. Кремень (голов. ред.), О. В. Сухом-

линська, Г. П. Пустовіт, О. І. Ляшенко [та ін.]. – Х. : ОВС, 

2002. – 640 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Збірник присвячений десятиріччю Академії педагогічних 

наук України. Висвітлюються основні напрямки наукових досліджень 

членів академії психолого-педагогічного спрямування. Значне місце 
посідають проблеми модернізації освіти в Україні та впровадження су-

часних стандартів загальноосвітньої і професійної шкіл. 

 

31. 
  

22.13я

73-1 

Р 69 

 

Романишин Р. Я.  
Математика. Цілі невід'ємні числа : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Р. Я. Романишин ; МОН України, Прикарпат. нац. 

ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 

2014. – 196 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
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Анотація: У повному обсязі висвітлені теми, які виносяться на самос- 

тійне опрацювання студентів, що сприятиме ефективному їх сприй-

няттю і опануванню. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується 

наведенням прикладів та розв'язком задач, які ілюструють типові під-

ходи до вирішення і правильного їх оформлення. 

 

32.  22.374 

С 76 
 

Стадник В. Й.  
Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. 

Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін ; МОН України, Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 

306 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках монографії розглянуто вплив радіаційних де-

фектів, ізоморфного та ізотопічного заміщення елементів структури 

на параметри оптичної індикатриси. Наведено приклади їхнього зв'язку 

зі спектральною залежністю поглинання в інфрачервоній, ультрафіоле- 

товій ділянках спектра та генетичного походження смуг. Описано за-

стосування параметрів оптичної індикатриси для створення шкали 

температури, вимірювання температури й тиску та великих інте-

гральних доз жорсткої радіації.  

 

33.  20.1в6 

я73-1 

С 77 

 

Старикович Л. С.  
Прилади і методи  дослідження стану довкілля : навч. посіб. / 

Л. С. Старикович, К. П. Дудок, Н. М. Любас ; наук. ред. Н. О. 

Сибірна ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 196 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Розглянуто сучасні методи аналізу стану довкілля, а також 

основні типи приладів, їхню будову та загальні підходи до відбору зразків 

для подальшого аналізу, визначення рівня PH біологічних рідин: води, 

поживних середовищ та екстрактів грунту; осадження частинок ме-

тодами центрифугування; розділення органічних та біологічно активних 

молекул методами хроматографії, електрофорезу та аналізу їхніх елек-

тронних спектрів. 
 

34.  22.181 

Ф 50 

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні техно-

логії : наук. зб. Вип. 21 / НАН України, Центр мат. моделю-

вання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. 

С. Підстригача ; редкол.: Є. Чапля (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : 

[Вид-во ІППММ], 2015. – 254 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В збірнику публікуються статті з механіки, фізико-матема- 

тичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискрет- 

них систем і процесів. 

 

35.  22.172 

Ф 39 

Фельдман Г. М.  
Характеризационные задачи математической статистики на 



20 
 

20 
 

 локально компактных абелевых группах : [монография] / Г. М. 

Фельдман ; НАН Украины, Физико-технический ин-т низких 

температур им. Б. И. Веркина. – К. : Наукова думка, 2010. – 

432 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

 

Аннотация: Монография посвящена характеризационным задачам 

математической статистики. Рассмотрены обощения некоторых хо-

рошо известных характеризационных теорем в предложении, когда не-

зависимые случайные величины принимают значения в локально ком-

пактной абелевой группе. Особое внимание уделено характеризации 

гауссовского и идемпотентного распределений (групповые аналоги тео-

рем Каца-Бернштейна, Скитовича-Дармуа и Хейде).  
 

36.  22.143р

30я73-1

кр 

Х 69 
 

Ходаковська О. О.  
Лінійна алгебра в питаннях і задачах : навч.-метод. посіб. Ч. 3 /  

О. О. Ходаковська, Н. Г. Ілляшенко ; М-во освіти і науки 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2015. – 56 с. 

Кількість примірників: 22 – А3(20), ЧЗ №1(2) 

Анотація: Матеріал поданий у посібнику, призначений для ефективної 

самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як ста-

ціонарної, так і заочної форми навчання, та їх підготовки до занять з 

лінійної алгебри.  
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1.  32.81кр 

І-74 

 

Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2015) (сучасний 

стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та техно-

логій моделювання програмних та інформаційних систем) : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28–30 травня 2015 року, 

Черкаси / МОН України, НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького [та ін.] ; редкол.: В. В. Литвинов [та ін.]. – Черкаси, 

2015. – 104 с. 

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

Анотація: В матеріалах конференції відображені основні сучасні тен-

денції розвитку інформаційних технологій по чотирьох головних напрямках: 

технології системного та прикладного програмного забезпечення; мо-

делюючі технології; штучний інтелект; медична кібернетика, інформа-

ційні та моделюючі технології в медицині.  

 

2.  38.54-0

2с51я7

3-1 

Б 24 
 

Барабаш М. С.  
Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Барабаш, С. В. 

Козлов, Д. В. Медведенко ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Вид-во НАУ, 2012. – 

570 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику викладено технології й метод комп'ютерного 

моделювання, розглянуто питання автоматизованого розрахунку та 

конструювання будівельних металевих конструкцій у програмному ком-

плексі ЛІРА-САПР. Показано засоби побудови розрахункових скінчен-

но-елементних моделей конструкцій, що розглядаються в курсовому 

проектуванні будівельних вищих  навчальних закладів, а саме балкової 

клітки та одноповерхової виробничої будівлі.  

 

3.  32.813 

З-21 

 

Закусило О. К.  
Моделирование диалоговых процессов : [монография] / О. К. 

Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. – К. : Киев. ун-т, 2014. – 

256 с. : схемы. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга посвящена моделированию диалоговых процессов. 

Главной отличительной особенностью предложенных моделей является 

их ориентация на даталогический подход к моделированию и проекти-

рованию программных систем. Внимание сфокусировано на следующих 

классах таких систем: персонализированные системы обучения; элек-

тронные тексты со встроенным интеллектуальным компонентом; ин-

теллектуальные системы автоматизированного проектирования; си-

стемы диалогового общения с базой данных.  
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4.  31.47н

6 

К 63 
 

Комаров Ю. А.  
Развитие риск-ориентированных подходов для повышения 

безопасности и эффективности эксплуатации атомных элек-

тростанций : монография / Ю. А. Комаров ; под ред. В. И. 

Скалозубова ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности 

атомных электростанций. – Чернобыль : Изд-во Ин-та проблем 

безопасности АЭС, 2014. – 288 с. : табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии представлены разработки по развитию 

риск-ориентированных подходов на основании решения таких актуаль-

ных прикладных задач атомно-энергетической отрасли, как внедрение 

концепции ремонта оборудования по техническому состоянию; обосно-

вание уменьшения объема испытаний системы герметичного огражде-

ния в процессе плановых ремонтов; обоснование стратегии обслужива-

ния систем, важных для безопасности, при переходе на 18-месячный 

топливный цикл и др.  

 

5.  31.192 

(4Укр) 

П 32 
 

Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практ. 

посіб. / за заг. ред.: Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. 

Сафіуліної. – К. : Поліграф плюс, 2015. – 176 с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику представлено системний підхід до підготовки 

проектів із чистої енергії: від постановки завдання до тех-

ніко-економічного обґрунтування, екологічної оцінки і визначення кон-

кретних джерел фінансування. Виконано аналіз обмежень технічного, 

екологічного, фінансового та соціального характеру, які перешкоджа-

ють ефективному впровадженню проектів із чистої енергії.  

 

6.  31.37 

П 27 

 

Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в 

енергетику України : [монографія] / І. А. Вольчин, Н. І. Ду-

наєвська, Л. С. Гапонич [та ін.]. – К. : ГНОЗІС, 2013. – 308 с. : іл., 

табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У монографії проаналізовано сучасний стан та визначені 

проблеми розвитку вугільних електростанцій України. Розглянуто ринок 

енергетичного вугілля в Україні. Наведено огляд вимог національного і 

Європейського екологічного законодавства щодо захисту довкілля та 

сучасні комерційні технології очищення димових газів від забруднюючих 

речовин. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку чистих 

вугільних технологій в енергетиці. Розглянуті аспекти використання 

спільного спалювання вугілля та біомаси.  
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1.  63.3 

(4Укр)

624 

Н 49 
 

Heike Wolf-Dietrich.  

The Ukrainian Division "Galicia", 1943–45 : a memoir = Україн-

ський підрозділ "Галичина", 1943–45 : мемуари / Wolf-Dietrich 

Heike ; ed. Y. Boshyk ; transl. A. Wynnyckyj. – Toronto ; Paris ; 

Munich : The Shevchenko scientific society, 1988. – 160 p. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Праця, яку представлено читачеві, має історичний харак-

тер. Вона з’ясовує стратегічні міркування автора та описує бойові дії 

Української Дивізії, яка під час Другої світової війни боролася на німець-

кому боці від 1943 до 1945 року. В ній читач не знайде жодних політич-

них поглядів чи полемічних думок автора. Взято до уваги тільки оперативні 

і тактичні спостереження, а також історичні факти про бойові дії 

цього військового з’єднання, формування якого почалося влітку 1943 року 

в Галичині, а капітуляція перед західніми державами відбулася 8 травня 

1945 року. 

  

2.  63.3 

(4Укр)

624 

К 76 
 

Kosyk W.  
The Third Reich and Ukraine = Третій Рейх та Україна / W. Ko-

syk ; transl. I. L. Rudnytzky. – New York ; San Francisco ; Bern : 

Peter Lang, 1993. – 670 p. – (Studies in Modern European History ; 

vol. 8). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Роль України у Другій світовій війні в історичній літературі 

висвітлюється поверхово. Володимир Косик, посилаючись на 194 доку-

ментальні свідчення з архівів Англії, Франції, Німеччини, Росії та Украї-

ни, пропонує до розгляду повну оцінку подіям і становищу України у пер-

шій половині XX ст. Автор акцентує увагу на тому, що Німеччина і її 

союзники потребували українських сільськогосподарських ресурсів для 

успішного завершення війни і аналізує боротьбу українських націоналіс-

тів проти нацистської експансії. 

 

3.  63.3(4

Укр) 

Р 80 
 

Poland and Ukraine past and present / ed. Peter J. Potichnyj. – 

Edmonton ; Toronto : Publishes The Canadian Institute of Ukrain-

ian Studies, 1980. – 365 p. 

Кількість примірників:1 – ЦА(1) 

Анотація: Глави книги досліджують історичну спадщину, культурні 

відносини , економічні зв'язки, а також політичні питання між двома 

країнами: Україною і Польщею. 

4.  63.2 Бакалець О. А.  



 

22 
 

22 

(4Укр) 

Б 19 

 

Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та 

історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими дже-

релами) : [зб. ст.] / О. А. Бакалець ; рец.: О. А. Коляструк, В. І. 

Абакумова, Г. М. Голиш. – Л. : Магнолія 2006, 2015. – 232 с. : 

іл. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор, використовуючи об'ємний письмовий, колекційний 

та скарбовий матеріал, розкриває особливості фінансової політики та 

грошового обігу Польщі, Великого князівства Литовського, Речі Поспо-

литої, Гетьманської держави другої половини XVII–XVIII ст., Російської 

імперії, УНР, робить спробу проаналізувати та ввести в науковий обіг 

понад 100 раніше не опублікованих скарбів, переважно Поділля, проана-

лізувати процес поширення в грошовому обігу України XIV–XX ст. захід-

ноєвропейських, російських монет, грошей місцевого карбування.  

 

5.  60.524.

224 

Б25 
 

Баровська А. В.  
Інституційне забезпечення державної комунікативної політи-

ки: досвід країн Європи : аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. 

ін-т стратегічних дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 72 с. – (Інфор-

маційні стратегії ; вип. 4). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Проаналізовано досвід інвестиційного забезпечення державної 

комунікативної політики на центральному рівні в Норвегії та чотирьох 

країнах Європейського Союзу – Німеччині, Іспанії, Великій Британії, Ні-

дерландах. На схемах відтворено структурні елементи й рівні підпоряд-

кування відповідних інституцій. Висвітлено основні нормативно-правові 

засади державної комунікативної політики цих країн. Охарактеризовано 

механізми організації та координації комунікації органів державної вла-

ди України в ретроспективі та на сучасному етапі державотворення.  
 

6.  63.221 

Б 64 

 

Бирюков П. И.  
Монеты мира: занимательные факты, рекорды, легенды / П. И. 

Бирюков. – М. : ЭКСМО, 2013. – 320 с. : ил. – (Энциклопедия 

коллекционера). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: История человеческой цивилизации неразрывно связана с 

деньгами – универсальными средствами обмена, а история денег – это 

на 90 % история монет. Именно монеты помогают нам понимать, что 

происходило в той или иной стране в разные периоды. Прочтя эту книгу, 

вы узнаете много интересного о монетах, например, как деньги "ста-

вят" различные, порой довольно абсурдные, рекорды, как они попадают в 

сказки и что из этого получается, какие диковины и редкости суще-

ствуют в денежном мире и, конечно, когда и каким образом монеты 

влияли на разные исторические события. 

 

 

7.  66.3 

(4Укр),

Бриченко А.  
Євромайдан очима учасника подій / А. Бриченко. – Черкаси :  



 

23 
 

23 

133 

Б 87 

 

Бізнес-стиль, 2014. – 132 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга відтворює реальні події, які відбувались на Майдані в 

листопаді 2013 – лютому 2014 року. Автор книги – черкащанин, учасник 

подій на Майдані – Анатолій Бриченко. 

 

8.  63кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 29 (322). 

Серія Історичні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого ; голов. редкол.: А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; 

редкол. сер.: А. Ю. Чабан (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 136 с. 

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

№ 9 (342) : Серія Історичні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; голов. редкол.: О. В. Черевко (голов. ред.) [та 

ін.] ; редкол. сер.: О. О. Драч [та ін.]. – 2015. – 152 с. 

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

Анотація: Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються 

актуальні проблеми історіографії, історії України, етнології та істо-

ричної антропології. Складовою журналу також є огляди і рецензії 

українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань.  

 

9.  66.4 

(4Укр),9 

Г 67 
 

Горбулін В. П.  
Україна і Росія: дев'ятий вал чи китайська стіна / В. П. Гор-

булін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко ; Нац. ін-т стратегічних 

дослідж. – К. : НІСД, 2015. – 64 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Розглянуто політико-теоретичні, геополітичні, культур-

но-історичні й зовнішньополітичні аспекти збройного конфлікту на 

Донбасі. У термінах теорії реалізму проінтерпретовано специфіку 

міжнародних відносин на постімперських політичних просторах. Запро-

поновано прогностичні сценарії подальшої еволюції конфліктної ситуації 

на двосторонньому, регіональному й глобальному рівнях.  

 

10.  63я21 

кр 

Г 74 

 

Гоцуляк В. В.  
Всесвітня історія і історична наука, історія України, 

історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія : 

термін., понят. слов.-довід. : навч. посіб. / В. В. Гоцуляк ; МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Гордієнко Є. 

І., 2015. – 616 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить терміни, визначення, понят-

тя, факти з всесвітньої історії і історичної науки, історії України, 

історіографії, архівознавства, музеєзнавства та бібліографії. 

 

 

11.  63.214 

(4Укр-

Григорук Н. К.  
Родословная "Ермоленко" в Черкассах / Н. К. Григорук. – К. : 



 

24 
 

24 

4Чек) 

Г 83 

Експрес-Поліграф, 2014. – 456 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЦА(1) 

Аннотация: Автору, непрофессиональному архивисту, удалось собрать 

истории семей, имеющих прямое отношение к одной из ветвей рода Ермо-

ленко, появившегося в Черкассах в 1801 году. Все они – разные, но у каждой 

есть своя судьба, героизм и, конечно же, юмор. Тем интереснее рассказы, в 

которых прослеживается путь людей обычных, но талантливых и не-

обычных, на коих всегда держалась и держится страна. 
 

12.  63.3 

(4Укр)

46-1 

Г 95 

 

Гуржій О. І.  
Політико-адміністративне й територіальне реформування 

гетьманщини у XVIII ст.: причини, перебіг, наслідки / О. І. 

Гуржій ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії 

України НАН україни. – К. : Вид-во Ін-ту історії України НАН 

України, 2015. – 80 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі висвітлено процес територіального нищення Геть-

манщини царським урядом Росії у XVIII ст., насильницьке перетворення 

українського автономного утворення на одну з імперських "периферійних 

областей". 

 

13.  63.3 

(4Укр)

52г 

Д 31 
 

Демуз О. І.  
Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: 

полілог учених і епох : монографія / О. І. Демуз. – Переяс-

лав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2014. – 682 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На основі широкого кола джерел простежено процес нагро-

мадження і поширення у просторово-часовому вимірі історичних знань із 

проблеми діяльності товариств в усіх наукових галузях (гуманітарна, 

природнича, технічна, медична, сільскогосподарська тощо).  

 

14. 63.3 

(4Укр)

61 

Є 92 

 

Єфремов С. О. Публіцистика революційної доби (1917–1920 

рр.) : [у 2 т.] / С. О. Єфремов ; редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. 

ред.) [та ін.], упоряд.: В. Ф. Верстюк, Г. Б. Басара-Тиліщак, В. 

М. Бойко, В. В. Скальський ; НАН України, Ін-т історії 

України, Сіверс. ін-т регіональних дослідж., Держ. наук. ар-

хівна б-ка. – К. : Дух і літера, 2014. – (Бібліотека спротиву. 

Бібліотека надії). 

Т. 2 : 9 травня 1918 – 30 травня 1920 рр. – 544 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Предметами публіцистичних спостережень та рефлексій 

С. Єфремова цього періоду є насамперед український національний рух, 

політична позиція Центральної Ради та Тимчасового уряду, політика 

урядів УНР та Української Держави, більшовицького та білого режимів, 

зростаюча  суспільно-політична криза.  

15. 63.3 

(4Укр) 

Історична пам'ять : наук. зб. Вип. 32 / Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко (голов. ред.), М. 



 

25 
 

25 

І-90 

 

І. Амрахов, Ю. В. Волошин, Б. В. Год [та ін.]. – Полтава : 

Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 33. – 162 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Черговий випуск збірника присвячений проблемам культури, 

освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та зарубіж-

них країн. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини: історії, 

культурі, традиціям краю і його видатним постатям.  

 

16.  63.5(0)-

739 

К 19 

 

Каневский Л.  
Каннибализм / Л. Каневский. – М. : Крон-Пресс, 1998. – 544 с. – 

(Экспресс). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Автор с научной точки зрения освещает одну из самых 

сложных и запутанных проблем в антропологии – проблему людоедства, 

анализирует причины этого некогда широко распространенного явления. 

Почему в наши дни даже в цивилизованных странах отмечаются от-

дельные случаи каннибализма? Ответы на эти и многие другие вопросы 

вы найдете в этой увлекательной книге. 

 

17.  63.3(0)6 

К 19 
 

Каныгин Ю. М.  
Роковой ХХ век (сатанизм в истории) : ист.-публицист. исслед.  

Ю. М. Каныгин. – К. : Арий, 2011. – 592 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В XX веке человечество столкнулось со злом в невиданных 

масштабах. Социалистические и фашистские режимы отбросили ос-

новы цивилизации. Бездуховность, братоубийственные распри, голодо-

моры, холокост, тотальный беспредел с расправами над безвинными 

людьми стали государственной политикой. Деяния Ленина, Сталина, 

Гитлера заставляют изменить взгляд на природу человека. В книге 

представлен новый взгляд на проблему сатанизма.   

 

18.  63.4 

(4Укр) 

К 26 

 

Карпатика. Вип. 41 / МОН України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т 

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

Говерла, 2012. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У черговому випуску збірника представлені статті, 

публікації та повідомлення, які висвітлюють історію Карпатського 

ареалу від латино-римського часу до Пізнього Середньовіччя. При ре-

конструкції окремих етапів розвитку економіки місцевого населення ви-

користані природничо-наукові методи дослідження речового матеріалу, 

а також дані нумізматики. 

 

 

 

19.  66.09я

73-1 

Книш М. М.  
Політико-географічна глобалістика : навч. посіб. / М. М. Книш, Л. 



 

26 
 

26 

К 53 
 

І. Котик ; наук. ред. О. І. Шаблій ; МОН України, Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 484 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для надання студентам 

методичної допомоги при вивченні курсу, виконанні практичних та са-

мостійних завдань, підготовки до змістових модулів, іспиту та моти-

вації наукової діяльності. 

 

20.  63.3(0)

321 

К 56 

 

Ковалев С. И.  
История античного общества. Греция / С. И. Ковалев. – К. : 

Аграр Медиа Групп, 2012. – 340 с. 

Количество экземпляров: 2 – ЧЗ №3(2) 

Аннотация: Настоящая книга представляет собою курс лекций, про-

читанных проф. С. И. Ковалевым в 1934–1935  учебном году. В ней да-

ется обширное историографическое введение к истории античного об-

щества и история Древней Греции, начиная с критомикенского периода 

и кончая смертью Александра Македонского. 

 

21.  63.3 

(4Укр-

4Чек) 

62К 63 

 

Компанієць О. В.  
Село Червона Слобода на Черкащині в період Другої світової 

війни : 70-річчю звільнення села від нім. загарбників присвяч. / 

О. В. Компанієць. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2014. – 172 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У своїй книзі на основі сучасних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних істориків, матеріалів періодичної преси, із залученням ар-

хівних матеріалів та свідчень очевидців автор показав життя села 

Червона Слобода, що на Черкащині, у роки Другої світової війни. Запро-

понована робота є першим в історії дослідженням, присвяченим історії 

цього населеного пункту.  

 

22.  63.3 

(4Укр-

4Чек)64

К 67 
 

Корновенко С. В.  
Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках 

ХХ – на початку ХХІ століття (за матеріалами Черкаської об-

ласті) : монографія / С. В. Корновенко, С. В. Чмільова ; МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, НДІ українознавства. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія є першим комплексним історичним досліджен-

ням, що розкриває особливості функціонування сільських закладів куль-

тури в українському селі в 90-х роках XX – на початку XXI ст. У праці 

простежено історію формування нової нормативно-правової бази неза-

лежної України щодо сфери культури на селі, висвітлено основні тенденції, 

притаманні сучасному стану роботи сільських закладів культури Чер-

кащини.  

23.  63.3 

(4Укр)

Кралюк П. М.  
Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : моно-



 

27 
 

27 

41-08 

К 78 

 

графія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 135 с. 

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

Анотація: Монографія присвячена питання поширення християнства 

на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Воло-

димировим хрещенням. Окремо звертається увага на "вибір віри" князем 

Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах 

давньоруських книжників. 

 

24.  63.221 

(4Укр)-3 

К 89 
 

Кузнецов А. А.  
Наградная медаль : в 2 т. Т. 1. 1701–1917 / А. А. Кузнецов, Н. И. 

Чепурнов ; ред. Н. Гугляр. – М. : Патриот, 1992. – 416 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Эта книга – увлекательное повествование о русских наград-

ных медалях: истории их создания, статуте и порядке награждения ими.  
 

25.  63.3 

(4Укр) 

Л 55 
 

Лизанчук В.  
Кайдани ще кують : факти, документи, коментарі про 

російщення в Україні : монографія / В. Лизанчук ; Акад. наук 

вищ. шк. України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Місіо-

нер, 2004. – 984 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на документальних засадах об'єктивно 

висвітлено українсько-російські взаємовідносини, розкрито московську 

лиходійність довготривалої асиміляції українців, осмислено нинішні ме-

тоди і форми російщення, а також американізації та африканізації 

українського суспільства, окреслено шляхи подолання мораль-

но-психологічних, політико-ідеологічних наслідків колишньої і сучасної 

агресивної антиукраїнської політики. 

 

26.  63.3 

(4Укр) 

Л 55 
 

Лизанчук В.  
Не лукавити словом / В. Лизанчук ; Акад. наук вищ. шк. 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Місіонер, 2014. – 

560 с. 

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

Анотація: Проаналізовано, оцінено головні аспекти негативних 

наслідків впливу Переяславської мілітарної угоди 1654 р. між українсь-

кою Гетьманською державою і Московським царством на розвиток 

українського суспільства, формування національної ідентичності та 

свідомості, державного мислення українців. Переконливо показано, що 

історія України в ярмі Російської імперії – це довготривалий період 

фізичного знищення українців, безнастанного переслідування української 

мови, культури, духовності.  

 

27.  63.3 

(4Укр)-6 

М 58 

 

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвідомчий зб. наук. пр. Вип. 23 / Нац. акад. наук України, 

Ін-т історії України ; редкол.: С. В. Віднянський (відп. ред.), Н. 

В. Кривець, М. М. Варварцев [та ін.]. – К. : Вид-во Ін-ту історії 



 

28 
 

28 

України, 2014. – 330 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник присвячено висвітленню участі України у зв'язках з 

країнами зарубіжжя, актуальних питань міжнародних відносин і 

зовнішньої політики провідних держав Європи і США, а також окремим 

методологічним та історіографічним проблемам історичної науки. 

 

28.  66.02 

М 52 

 

Мере Ж.  
Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Ж. 

Мере ; пер. з фр. Л. Кононович. – Л. : Кальварія, 2003. – 216 с. – 

(Есеї-XX). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Дослідження Жерара Мере обіймають історію й концеп-

туальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверніте-

ту. Праці Жерара Мере спрямовані на критичний аналіз метафізичних 

основ res pulica. 

 

29.  60.561.

23 

(4Укр) 

М 75 
 

Молодь України: від освіти до праці : [монографія] / С. Оксамитна, 

О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк ; Нац. ун-т 

"Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во НаУКМА, 2010. – 204 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії аналізуються результати дослідження про-

цесу переходу української молоді від освіти до праці, зокрема, розглянуто 

основні характеристики системи освіти, поширеність здобутих моло-

дими людьми освітніх кваліфікацій, особливості реалізації освітнього 

потенціалу на ринку праці, визначено класовий статус молоді на ринку 

праці на ранніх етапах трудової кар’єри та його соціальні детермінан-

ти, розглянуто низку питань, пов’язаних з нерівністю у сфері освіти та 

міжгенераційною освітньою мобільністю української молоді.  
 

30.  63.3 

(4Укр)

6-49 

О-13 
 

Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940– 

1950-х років / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Нац. 

акад. наук України ; упоряд. Ю. Зайцев ; ред. рада: М. Литвин 

(голова) [та ін.]. – К. : Смолоскип, 2014. – 271 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Книга документів з архіву колишнього КДБ переконливо 

відображає протистояння одного з чільних діячів ОУН з радянським ре-

пресивним апаратом. Михайло Сорока в цьому двобої став моральним 

переможцем. Перед нами постає образ інтелектуала європейської 

освіченості, високої духовності, багатогранної талановитості. Він міг 

будь-якої днини вийти на волю, написавши зречення, але обрав долю му-

ченика за ідею через 33-річне ув'язення з 60 дарованих Богом років життя. 

 

31.  63.3 

(4Укр)-

21я73 

П 27 

 

Перевозчиков В. І.  
Історія економіки українських земель (кінець ІХ – початок ХХ ст.) : 

курс лекцій / В. І. Перевозчиков ; за ред. В. О. Огнев'юка ; МОН 

України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : КНТ, 2011. – 472 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 



 

29 
 

29 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються характерні особли-

вості історії економіки українських земель, фактори виробництва, 

спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються 

структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічного 

розвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темах, що 

відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних істо-

ричних умовах та часових періодах. 

 

32.  63.3 

(4Укр)

52 

П 53 

 

Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Право-

бережній Україні: від міфів до фактів : кол. моногр. / Уман. 

держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Польськ. культурно-освітній 

центр, Держ. іст.-архіт. заповідник "Стара Умань" ; за ред.: І. 

Кривошеї, Н. Моравця. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 185 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анота-

ція: У виданні висвітлено події польського національно-визвольно-го по-

встання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні. Розкрито не лише пе-

редісторію та перебіг повстання, але й долю окремих його учасників. 

Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення 

ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспіль-

но-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого по-

встання. 

 

33.  66.2 

(4Укр) 

П 78 

 

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році : 

аналіт. доп. до щоріч. послання президента України до ВР України / 

Нац. ін-т стратегічних досліджень ; редкол.: В. П. Горбулін, О. С. 

Власюк. – К. : Вид-во НІСД, 2015. – 680 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 

34.  60.522 

П 78 
 

Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : 

аналіт. доп. / Ю. М. Скалецький, Д. С. Бірюков, О. О. Мартю-

шева, Л. Д. Яценко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – К. :   

Вид-во НІСД, 2012. – 53 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід фор-

мування культури безпеки як наукової, організаційної та світоглядної 

концепції. Досліджено дані, що свідчать про значні втрати для еко-

номіки та суспільства, спричинені нехтуванням принципів культури без-

пеки. Запропоновано рекомендації, врахування яких прискорить впро-

вадження культури безпеки в Україні, що є значним резервом для підви-

щення загальної безпеки життєдіяльності населення. 

 

35.  66.3 

(4Укр),

54 

Р 26 

 

Рафальський І. О.  
Феномен українського національного самовизначення : [мо-

нографія] / І. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і ет-

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

Кураса, 2014. – 240 с. 



 

30 
 

30 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі розглядаються історичні, теоретичні та політичні 

питання українського національного самовизначення.  

 

36.  60.561.

24 

(4Укр) 

Р 44 
 

Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання 

ефективного використання : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, В. 

М. Русан, А. Д. Юрченко [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних до-

слідж. – К. : Вид-во НІСД, 2013. – 76 с. : табл., діагр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У доповіді проаналізовано сучасний стан і проблеми ре-

сурсного забезпечення аграрної сфери в Україні, зокрема, питання вико-

ристання земель сільскогосподарського призначення, формування і за-

стосування трудового потенціалу сільських територій, техніко-техноло- 

гічного забезпечення сільскогосподарського виробництва.  

 

37.  66.07 

(4)я73-1 

Р 69 
 

Романюк А. С.  
Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: 

порівняльний аналіз : навч. посіб. / А. С. Романюк, В. С. Лит-

вин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А. С. Романюка ; 

МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во 

ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 462 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Проаналізовано особливості та тенденції розвитку полі-

тичних інститутів у країнах Центрально-Східної Європи після падіння 

Берлінського муру. Напрацьовано механізми адекватної оцінки націона-

льних політичних інститутів (глави держави, парламенту, уряду, вибо-

рів, партій тощо) у форматі порівняльного аналізу.  

 

38.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Т 89 
 

Турченко Ф. Г.  
Микола Міхновський: Життя і Слово : [монографія] / Ф. Г. 

Турченко. – К. : Генеза, 2006. – 320 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії вперше в українській історіографії дослідже-

но життєвий шлях, світогляд та громадсько-політичну діяльність од-

ного з найвидатніших діячів українського самостійницького руху Миколи 

Івановича Міхновського (1873–1924). На основі широкої джерельної бази, 

зібраної буквально по крихтах в різних архівосховищах України, відтво-

рено біографію українського історика та громадського діяча, розвінчано 

багато історіографічних міфів навколо цієї непересічної особистості. 

 

39.  63.1 

(4Укр)

6-8 

У 31 
 

Удод О. А.  
Микола Неонович Петровський (1894–1951): життя і творчий 

шлях історика / О. А. Удод, А. Ю. Шевченко. – К. : Генеза, 

2005. – 190 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 

Анотація: У монографії досліджується життєвий і творчий шлях 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


 

31 
 

31 

визначного українського вченого-історика М. Н. Петровського. На основі 

багатої джерельної бази, більшість якої становлять архівні документи, 

що вперше вводяться до наукового обігу, відтворено повну біографію 

вченого, визначено його місце в українській історіографії 1920–1950-х рр. 

 

40.  66.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : 

зб. наук. пр. Вип. 26 / МОН України, Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", НАН України [та ін.] ; редкол.: С. Павлюк (голо-

ва) [та ін.]. – Л. : Львів. політехніка, 2014. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто різні аспекти суспільно-політичного 

розвитку України, особливості вітчизняного та зарубіжного державо-

творчого процесу, основні тенденції розвитку міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн світу. 
 

41.  63.2 

(4Укр) 

я73-1 

У 69 

 

Уривалкін О. М.  
Історичне краєзнавство : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – 2-е 

вид., стер. – К. : КНТ, 2008. – 296 с. : іл. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: В книзі читач дізнається про розвиток історичного 

краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, 

ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі. 

 

42.  63.3 

(4Укр)

61-2кр 

Ф 24 

 

Фареній І. А.  
Національний український трест: споживча кооперація 

України в роки революції та громадянської війни (1917–1920) / 

І. А. Фареній ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істо-

риків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 164 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена становищу й діяльності споживчої 

кооперації Наддніпрянської України в період революції та громадянської 

війни 1917–1920 років. Розкриваються основні події та тенденції коопе-

ративного життя, напрямки роботи споживчо-кооперативних організа- 

цій.  

 

43.  63.3 

(4Укр)

6ю 

Ч-37 
 

Чекістське досьє окупованої України : зб. док. : у 3 т. Т. 1 / 

Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громадський 

ін-т іст. пам'яті ; авт. та кер. проекту Р. Круцик ; упоряд.: Р. 

Круцик, С. Жовтий. – К. : Преса України, 2014. – 1048 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Т. 2. – 2015. – 992 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Т. 3. – 2015. – 1211 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У збірнику представлено більше 3000 документів із 13-го 

фонду, так званих "Паспортів України", це документи економічної і по-

літичної характеристики 26-ти областей України – чекістського ба-



 

32 
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чення окупованих міст районів і областей. Зміст документів познайо-

мить з українськими організаціями, партіями та багатьма яскравими 

особистостями, учасниками визвольної боротьби. Правда про ці події 

приховувалася десятиліттями. 
 

44.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Ч-75 
 

Чорновіл В. М.Твори : в 10 т. / В. М. Чорновіл ; редкол.: Л. 

Танюк (голова), О. Зінкевич, М. Косів ; Міжнар. благодійний 

фонд В'ячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2002.  

Т. 9 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996 – грудень 1997) / 

упоряд., комент. В. Чорновіл. – 2014. – 1006 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У 9-й том увійшли виступи, інтерв'ю, статті періоду 

1996–1997 років. Особливу увагу привертають статті "Колонок редак-

тора" газети "Час/Time", виступи у Верховній Раді, розлогі інтерв'ю, 

публікації біографічного характеру, матеріали про прийняття Консти-

туції України та нового виробничого закону, а також  проблемні пи-

тання щодо Криму, стосунків з Росією та Європою, вступу України в 

НАТО. 

 

45.  63.3 

(4Укр)

4 я20 

Ш 71 

 

Шматко О. А.  
Україна і світ у ХІІІ–ХV століттях / О. А. Шматко. – К. : Ака-

демпрес, 2015. – 920 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропоновану книгу присвячено оповідям у персоналіях про 

політичних, культурних, наукових діячів України і Світу XIII–XV 

століть. З понад 1100 історичних персон, презентованих на сторінках 

книги, 400 належать безпосередньо історії України. 
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1.  65.5-97

1 

P 86 
 

Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium = Посткри-

зова глобальна економіка: відновлення рівноваги : monograph / 

Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv ; ed.: O. Shnyrkov, A. Filipenko. – K. : 

Kyiv University, 2013. – 311 p. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Монографія «Посткризова глобальна економіка: відновлен-

ня рівноваги» – це збірник наукових праць видатних українських та іно-

земних фахівців у сфері міжнародних економічних відносин. Наукове ви-

дання охоплює ключові питання глобального економічного розвитку у 

посткризовий період, окрема увага приділяється проблемі відновлення 

рівноваги. 

 

2.  65 

І-54 

 

Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умо-

вах глобалізації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 7 – 

черв. 2013 р. / МОН України, Черніг. держ. ін-т економіки і 

упр. [та ін.] ; редкол.: І. С. Каленюк (голова) [та ін.]. – Чернігів : 

Вид-во ЧДІЕУ, 2013. – 199 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Матеріали конференції знайомлять читача з економічними 

детермінантами розвитку освіти у XXI сторіччі, передумовами та 

факторами інноваційного розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації та з  проблемами і напрямами удосконалення фінансової по-

літики України. 

 

3.  65.261.

33с51 

І-74 
 

Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного 
процесу : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко, М. Ю. 

Авксєнтьєв [та ін.] ; за ред.: С. О. Довгого, І. В. Сергієнка ; 

НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кіберне-

тики ім. В. М. Глушкова. – К. : Інформаційні системи, 2013. – 

420 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглянуто питання розробки математичних 

моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як 

бюджетної системи, так і низки процесів та явищ, що відбуваються в 

економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають винят-

кове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого 

розвитку. 
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4.  65.9 

(4Укр)-

133.2 

А 13 

 

Абакуменко О. В.  
Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті еко-

номічної безпеки України : монографія / О. В. Абакуменко, М. 

В. Литовченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Черніг. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів, 2012. – 218 с. : 

табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії узагальнено теоретико-методичні положення 

та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення регулювання 

процесами злиття і поглинання з метою забезпечення економічної без-

пеки України. Проаналізовано основні тенденції корпоративної консолі-

дації в Україні та світі. На основі узагальнення результатів проведеного 

аналізу визначено вплив реорганізаційних процесів на економічну безпеку 

країни, зазначено потенційні загрози розвитку національної економіки 

тощо. 

 

5.  65.052.2 

А67 
 

Анищенко А. В.  
Бухгалтерский учет для руководителя или как понимать своего 

бухгалтера : [практ. пособие] / А. В. Анищенко. – М. ; С.Пб. : 

Вершина, 2006. – 272 с. : табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Эта книга – практическое пособие, которое поможет 

руководителю лучше понять действия своего бухгалтера и разобраться 

в бухгалтерской отчетности – как своей, так и конкурентов или по-

тенциальных партнеров. В ней простым, "не бухгалтерским" языком 

описаны основные принципы и правила отражения хозяйственных опе-

раций в учете, на каких счетах и в какой сумме они должны отражаться, как 

на основании этих данных формируется бухгалтерская отчетность ор-

ганизации. 

 

6.  65.268 

(4Укр) 

А 92 
 

Атаманюк Ю. А.  
Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України 

в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк. – К. : 

Новий друк, 2010. – 208 с. : іл. 

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

Анотація: У книзі комплексно розкриваються позитивні та негативні 

наслідки фінансової лібералізації, обгрунтовані чинники валют-

но-фінансового потенціалу європейської інтеграції України, а також 

розглянуті грошово-кредитні засади зовнішньоекономічної стратегії 

української держави в умовах господарського зближення з Європейським 

Союзом.  
 

7.  65.291.

9-21 

Б 91 

 

Буряк Л. Д.  
Управління фінансами суб'єктів малого підприємства : моно-

графія / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т 

ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2013. – 335 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(1), ЦА(1) 
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Анотація: У монографії досліджено фінансові відносини суб'єктів ма-

лого підприємництва в процесі організації господарської діяльності. Розгля-

нуто теоретико-методичні аспекти, пов'язані з формуванням та вико-

ристанням фінансових ресурсів, сутність фінансового механізму в сис-

темі управління фінансами суб'єктів малого підприємництва тощо.  

 

8.  63.3 

(4Укр)-

35 

В 53 

 

Вісник національного університету "Львівська політехніка". 

№ 784. Держава та армія / МОН України, Нац. ун-т "Львівська 

політехніка" ; редкол.: С. В. Терський (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : 

Львівська політехніка, 2014. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Віснику публікуються наукові статті, в яких основну 

увагу приділено проблемі історії України та її державності і національ-

ним Збройним силам. Вісник також містить матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції "Проблеми музеєфікації, реконструкції 

та експонування пам'яток ранньосередньовічної доби", що відбулась на 

базі Культурно-археологічного центру с. Пересопниця на Рівненщині 1–2 

червня 2013 р.  

№ 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи ста-

новлення і проблеми розвитку / редкол.: О. Є. Кузьмін (відп. 

ред.) [та ін.]. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У Віснику подано статті, які відображають проблеми та 

перспективні напрями розвитку менеджменту, підприємництва, інвес-

тиційної та інноваційної діяльності, особливості управління національ-

ним господарством, механізми підвищення ефективності управління на-

уково-освітянською діяльністю тощо. Щоб популяризувати наукові до-

робки, статті подано англійською мовою.   

 

9.  65.261.

411 

В 19 
 

Васенко В. К.  
Податкова система України і провідних країн світу : кол. мо-

нографія / В. К. Васенко, І. П. Шульга, С. П. Міхно ; за заг. ред. 

В. К. Васенка ; МОН України, Східноєвропейський ун-т еко-

номіки і менеджменту. – Черкаси : Маклаут, 2010. – 277 с. 

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №4(1), ЦА(9) 

Анотація: У монографії розкривається суть податків, сучасна податко-

ва система України, пряме і непряме оподаткування доходів суб'єктів 

підприємницької діяльності та фізичних осіб, ресурсні платежі, місцеві 

й інші податки і збори. Визначено основні види податкових платежів та 

порядок їх внесення до бюджетів різних рівнів і цільових фондів.  

 

10.  65.052.

201 

Г 20 
 

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в кон-

тексті оподаткування прибутку підприємств в Україні : моно-

графія / [І. І. Огороднікова, Д. М. Серебрянський, О. М. Смір-

нова [та ін.] ; за заг. ред. Д. М. Серебрянського] ; М-во доходів 

і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, 

ННІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – 366 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 



 

36 
 

36 

Анотація: Досліджено теоретичні аспекти обліку фінансових резуль-

татів діяльності підприємства у системі бухгалтерського обліку та для 

цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Проаналізовано 

фіскально-адміністративні аспекти щодо податку на прибуток 

підприємств в Україні. На основі практичних прикладів систематизова-

но основні відмінності у визначенні податкового та облікового прибутку 

відповідно до норм Податкового кодексу України та Положень (Стан-

дартів) бухгалтерського обліку тощо. 

 

11.  65.050.

22я73-1 

Г 52 
 

Гладкий О. В.  
Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної 

економіки : навч. посіб. / О. В. Гладкий ; МОН України, Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2014. – 255 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Розглянуто суть менеджменту регіонального розвитку та 

основні вітчизняні концепції, сформульовано його теоретико-методоло- 

гічні основи, досліджено особливості теорії і практики менеджменту 

регіонального розвитку в зарубіжних країнах.  

 

12.  65.262.

2я73-1 

Г 55 

 

Глущенко С. В.  
Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / С. 

В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : 

Києво-Могилянська академія, 2010. – 156 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання сутності, 

ролі, механізмів функціонування і факторів розвитку кредитних ринків, 

види та характеристики кредитних інститутів, а також особливості 

застосування кредитних інструментів. 

 

13.  65.052.

231.1 

Г 70 
 

Городянська Л. В.  
Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку 

і аналізу : монографія / Л. В. Городянська ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2013. – 260 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці – 

облік та аналіз відтворювальних економічних ресурсів. Автором про-

аналізовані категорії "ресурси", "економічні ресурси", уточнюється їх 

структура й сутність, а також виокремлюються – відтворювальні 

економічні ресурси.  
 

14.  65.240 

(4Укр) 

Г 85 
 

Грішнова О. А.  
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність ви-

користання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О. А. 

Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка ; наук. ред. О. А. Грішно-

ва. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 359 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 



 

37 
 

37 

Анотація: В монографії розглянуто теоретико-методичні засади дослідження 

трудового потенціалу, запропоновані нові методологічні підходи до його 

оцінювання на різних рівнях, зроблено інтегральну оцінку кількісних та 

якісних характеристик трудового потенціалу регіонів України. Охарак-

теризовано сутність, соціальне значення, сучасний стан продуктивності 

праці як індикатора ефективності використання трудового потенціалу 

тощо. 
 

15.  65.292

я73-1 

Е 45 
 

Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Щелкунов, О. П. Ов-

сак, О. М. Кириленко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Вид-во НАУ, 2012. – 

334 с. : табл. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(2) 

Анотація: У підручнику розкрито теоретичні, методичні та практич-

ні засади економіки та організації діяльності інтегрованих структур – 

об'єднань підприємств. Розглянуто основні причини та шляхи інтеграції 

підприємств, систематизовано напрями та складники державного ре-

гулювання їх створення та діяльності.  
 

16.  65.301 

Е 45 

 

Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку 

промисловості : тези доп II Всеукр. наук.-практ. конф., м. 

Дніпропетровськ, 5 листопада 2013 р. / Дніпропетр. ун-т ім. 

Альфреда Нобеля ; орг. ком.: О. М. Зборовська (голова) [та 

ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля, 2013. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Тези доповідей присвячено визнанню ролі інновацій у 

стабілізації та розвитку промислового комплексу України, а також як 

фактора соціально-економічного розвитку промислового підприємства. 

Відзначено необхідність застосування інноваційних технологій та 

стратегічного управління модернізацією промислових підприємств. 

 

17.  65.012.

34я73-

1кр 

К 43 

 

Кирилюк Є. М.  
Мікроекономічний аналіз державної політики : навч.-метод. 

посіб. / Є. М. Кирилюк. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2015. – 316 с. : табл. 

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

Анотація: Перший в Україні навчально-методичний посібник, який 

комплексно розкриває проблеми мікроекономічного аналізу державної 

політики, методику здійснення такого аналізу та ефективного засвоєн-

ня його основних положень. У навчально-методичному посібнику подано 

тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й те-

мами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять.  

 

18.  66.09я

73-1 

К 53 

 

Книш М. М.  
Політико-географічна глобалістика : навч. посіб. / М. М. Книш, 

Л. І. Котик ; наук. ред. О. І. Шаблій ; МОН України, Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 484 
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с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для надання студентам 

методичної допомоги при вивченні курсу, виконанні практичних та са-

мостійних завдань, підготовки до змістових модулів, іспиту та моти-

вації наукової діяльності. 

 

19.  65.052.

206 

К 70 
 

Корягін М. В.  
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : 

монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. 

комерційна акад. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 276 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджено існуючі проблеми та перспективи 

розвитку бухгалтерської звітності, запропоновано напрями розвитку бух-

галтерської звітності як одного із основоположних елементів облікової 

системи, аналіз її наріжних проблем та узагальнено шляхи їх вирішення. 

 

20.  65в631 

М 74 
 

Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. 

пр. № 87 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : 

Вид-во КНЕУ, 2012. – 298 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

№ 86. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить наукові матеріали, в яких досліджуються мо-

делювання економічних систем, оцінки стану, розвитку, ефективності ін-

формаційних систем та технологій в економіці та підприємництві, інфор-

маційних процесів у фінансово-економічній сфері. Розглядаються питання 

ризик-менеджменту в широкому спектрі економічних проблем тощо. 

 

21.  95.42 

Н 34 

 

Наукові праці НДФІ. Вип. 1 (66) / М-во фінансів України, 

Акад. фін. управління, Наук.-дослід. фін. ін-т ; редкол.: Т. І. 

Єфименко (голов. ред.), С. Л. Лондар, А. М. Соколовська [та 

ін.]. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2014. – 160 с. : табл. 

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

Вип. 3 (68). – 160 с. : табл. 

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

Анотація: На сторінках збірника читачеві запропоновано розглянути 

проблеми фінансової політики та економічного регулювання, стратегіч-

ні аспекти бюджетної і податкової політики, питання ринку фінансових 

послуг в Україні. 

 

22.  65 

Н 34 
 

Науковий вісник Чернігівського державного інституту еко-

номіки і управління : зб. наук. пр. Серія 1 Економіка. Вип. № 2 

(6) / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. С. Каленюк (го-

лов. ред.), Л. О. Коваленко (відп. ред.) [та ін.]. – Чернігів : 

Вид-во ЧДІЕУ, 2010. – 194 с. 
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Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Вип. 4 (16). – 2012. – 228 с. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми розвитку 

сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних 

форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення кон-

курентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. 

 

23.  65.291.

57 

О-57 

 

Омельяненко Т. В.  
Виробнича стратегія підприємства : монографія / Т. В. Омель-

яненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2013. – 

278 с. 

Кількість примірників: 1– ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії викладено результати теорети-

ко-методологічного аналізу виробничої стратегії підприємства. Подано 

ретроспективний огляд досліджень виробничої стратегії від моменту їх 

започаткування в 70-х роках XX ст., до наших днів; узагальнено сучасні 

трактування ролі виробництва у забезпеченні конкурентного успіху під-

приємства тощо.  
 

24.  65.262.

531 

О-58 

 

Онікієнко С. В.  
Регулювання інвестиційної діяльності банку : монографія / С. 

В. Онікієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

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

2013. – 218 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Метою наукового дослідження є вивчення вітчизняного і 

світового досвіду регулювання інвестиційної діяльності банку і її впливу 

на ефективність реалізації кредитно-інвестиційної політики. Основними 

аспектами дослідження є: економічний аналіз регулювання банківського 

сектору і фінансових ринків, теоретико-методологічні засади інвести-

ційної діяльності банку, управління ризиками тощо. 

 

25.  65.290 

П 14 
 

Палеха Ю. І.  
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліра-К, 2013. – 

480 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Мета навчального посібника – розкрити суть основних ка-

тегорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути ро-

боту з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладе-

ний тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особли-

вості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти 

знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. 

26.  65.47я Панкратов Ф. Г.  



 

40 
 

40 

73-1 

П 16 

 

Рекламная деятельность : учебн. для студ. высш. и сред. учебн. 

завед. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – М. : 

Маркетинг, 1998. – 242 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В учебнике освещаются: социально-психологические ос-

новы рекламы; теория маркетинговых коммуникаций и ее применение в 

рекламе; правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации; классификация рекламных средств, их характеристика и  

эффективность применения. Специальные разделы посвящены органи-

зации и управлению рекламной деятельностью, основам разработки ре-

кламных текстов и некоторым другим вопросам. 

 

27.  65.052.

2я73-1 

П 38 
 

Плиса В. Й.  
Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру 

бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність 

подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькування в системі 

бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах.  

 

28.  65.305.

14(4Укр) 

П 50 
 

Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату : 

[монографія] / В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук 

[та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. – К. : Компринт, 2014. – 218 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У книзі продіагностовано сучасні проблеми економічного 

розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано 

державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися на-

ціональна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секто-

рам – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному 

господарству, аграрно-промисловому комплексу.  

 

29.  65.021.

1я73-5 

П 69 
 

Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономі- 

ка"/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за наук. ред. А. П. Наливайка. – К. : 

Вид-во КНЕУ, 2013. – 523 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: В практикум вміщено тести, задачі та ситуації до всіх 

розділів підручника. Завдання, подані у практикумі, апробовано під час 

практичних занять з курсу "Мікроекноміка" викладачами кафедри 

стратегії підприємств Державного вищого навчального закладу 

"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".  
 

30.  65.262.

101-21 

Р 32 

 

Регулювання діяльності банків в умовах глобальних 

викликів : монографія / Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб 

[та ін.] ; за ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : 



 

41 
 

41 

Вид-во КНЕУ, 2012. – 460 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках монографії увагу приділено комплексному до-

слідженню причин, проявів та наслідків глобальної фінансової кризи у бан-

ківському секторі, політиці Національного банку України в період кризи, 

питанням регулювання ліквідності банків в цей період, розроблено про-

позиції щодо удосконалення наглядової роботи та ін.  

 

31.  65.291 

Р 34 

 

Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку 

підприємств : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 14 бе-

резня 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Кіровогр. нац. техн. ун-т, Ф-т економіки та менеджменту. – 

Кіровоград : Авангард, 2013. – 156 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Публікації збірника присвячені розгляду різноманітних проблем 

економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних 

резервів підвищення їх конкурентоспроможності. 

 

32.  65.291 

Р 34 

 

Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку 

підприємств регіону : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. мо-

лодих вчених, асп. та студ., 19 квіт. 2012 р. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – 

Кіровоград : КОД, 2012. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Публікації збірника присвячені розгляду різноманітних проблем 

економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних 

резервів підвищення їх конкурентоспроможності.  

 

33.  65.240.

5(4Укр) 

Р 51 
 

Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : [зб. наук. ст.] / під 

наук. ред. І. Л. Петрової. – К. : Таксон, 2007. – 199 с. – (Ex professo). 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Видання, що пропонується, об'єднало зусилля теоретиків і 

практиків, державних службовців, вчених і роботодавців, дозволивши 

представити різні погляди та підходи до вирішення взаємозв'язку ринку 

праці та освіти.  

 

34.  65.264.

18 

С 36 

 

Силантьєв С. О.  
Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні ас-

пекти : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьма-

на. – К. : Вид-во КНЕУ, 2012. – 312 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню формування теоре-

тичних засад у розвитку похідних фінансових інструментів та практики 

їх застосування від середини XIX століття до наших днів. Надано си-

стематизований огляд сучасного стану теоретичних основ фінансової 

економіки. Наведено низку оригінальних результатів автора, що мають 
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важливе теоретичне та прикладне значення для розвитку фінансової 

системи України та її післякризової трансформації. 

 

35.  65.291.

21я73-1 

С 42 

 

Скібіцька Л. І.  
Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літера-

тури, 2009. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Викладено сутність і значення керівництва, влади та лі-

дерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні під-

приємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опо-

ром стратегічним змінам. 

 

36.  65.305.

4-434 

С 76 
 

Стадник В. В.  
Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конку-

рентоспроможністю підприємства : [монографія] / В. В. Стад-

ник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. – Хмельницький : Гонта А. 

С., 2013. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографія присвячена розвитку теоретичних основ і ме-

тодичного забезпечення вибору та реалізації стратегії диверсифікації 

машинобудівного підприємства в контексті управління його міжнарод-

ною конкурентоспроможністю. Розроблено авторський підхід до оцінки 

здатності інноваційного потенціалу підприємства забезпечити реаліза-

цію стратегії диверсифікованого зростання. 

 

37.  65.291.

213я73-1 

С 83 
 

Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл., які навч. за освітньо-проф. програмою магістра зі спец. 

"Економіка підприємництва" / В. І. Щелкунов, В. М. Заго-

рулько, С. М. Подреза [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Вид-во НАУ, 2012. – 

352 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику узагальнено останні досягнення в 

теорії стратегічного управління, докладно описано основні поняття та 

принципи розроблення стратегії підприємства, прийняття стратегіч-

них рішень, особливості формування стратегії підприємства в авіацій-

ній галузі. 

 

38.  65.30 

С 83 
 

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 

Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах 

викликів глобалізації : зб. наук. пр. : у 3 т. Т. 2 / НАН України, 

Ін-т економіки промисловості ; редкол.: І. П. Булєєв (відп. 

ред.), С. В. Богачов, Н. Ю. Брюховецька [та ін.]. – Донецьк, 

2011. – 520 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: До збірника увійшли наукові праці вітчизняних та зарубіж-



 

43 
 

43 

них дослідників, представників влади і підприємництва, присвячені проб- 

лемам модернізації та соціально-економічного розвитку регіонів в умовах 

глобального конкурентного середовища. Особливу увагу приділено питан-

тан-

ням моделювання, економіко-організаційним та структурно-інституціо-

нальним інструментам розвитку регіонів трансформаційних економік у 

системі економічної безпеки держави. 

 

39.  65.261-

21 

Т 33 

 

Тенденції управління фінансовими та інноваційними проце-

сами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 2 березня 2012 р. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Чернів. нац. 

ун-т ім. Ю. Федьковича ; голов. ред. В. В. Грабко. – Вінниця : 

ВНТУ, 2012. – 410 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та 

іноземних науковців які розглянуто на Міжнародній науково-практичній 

конференції "Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами 

в умовах ринкових перетворень" 2 березня 2012 року в м. Вінниця.  

 

40.  65.47 

У 67 

 

Управління рекламним бізнесом на засадах концепції мар-

кетингу : монографія / Н. В. Куденко, Т. О. Примак, Т. В. Ар-

хипова, О. Л. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во 

КНЕУ, 2012. – 280 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографію присвячено розгляду всіх аспектів розвитку 

рекламного бізнесу, що включає теоретичні основи, управління на за-

садах концепції маркетингу та оцінка його ефективності. Проаналі-

зовано еволюційні етапи розвитку рекламного бізнесу, концептуальні 

засади реклами в умовах ринкової економіки.  

 

41.  65.052.

201.2я

73-1 

У 67 
 

Управлінський облік : навч. практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. 

Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 

302 с. : рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У виданні висвітлені методичні та теоретичні аспекти 

управлінського обліку на підприємствах України всіх форм власності.  

 

42.  65.261.

9(4Укр) 

Ф 59 

 

Фінанси інституційних секторів економіки України : [моно-

графія] / Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенко, В. Д. Базилевич 

[та ін.] ; за ред.: Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка ; Акад. фін. 

упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2014. – 584 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглянуто проблеми фінансового забезпечен-

ня інституційних секторів економіки України: не фінансових корпорацій, 

фінансових корпорацій, загальнодержавного управління, домогосподарств 

та некомерційних організацій, що їх обслуговують.  
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43.  65.291.

9я73-1 

Ф 59 

 

Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : 

навч. посіб. / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко [та ін.] ; 

за наук. ред. В. З. Потій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., пе-

рероб. та допов. – К. : Вид-во КНЕУ, 2013. – 238 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник складається з двох частин. У першій – 

на базі чинного фінансового законодавства розглядається комплекс пи-

тань, пов'язаних із господарською діяльностю підприємств усіх ор-

ганізаційно-правових форм і форм власності. Друга частина – це мето-

дичні вказівки до вивчення дисципліни та розв'язання задач. У посібнику 

розкриваються концепція й особливості фінансів підприємств різних ор-

ганізаційно-правових форм і об'єктивні умови їх функціонування.  

 

44.  65.291.

823.2 

Ф 79 

 

Формування механізмів управління якістю та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств : тези доп. V Міжнар. 

наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених : тези 

доп. м. Дніпропетровськ, 27 березня 2014 р. / Дніпропетр. ун-т 

ім. А. Нобеля ; орг. ком.: В. А. Павлова (голова) [та ін.]. – Д. : 

Вид-во Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля, 2014. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить тези доповідей учасників V Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вче-

них. У доповідях визначено напрями і підходи до вирішення актуальних 

проблем формування та забезпечення продовольчої безпеки України і перспек-

тив розвитку органічного виробництва; сучасного стану розвитку внут-

рішньої торгівлі тощо. 
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1.  67.404.

91(4) 

К 74 
 

Kopeyka  F.  
The European Company as a unique supranational form for doing 

business in Europe: status quo and future prospects = Європейська 

компанія як унікальна понаднаціональна форма ведення 

бізнесу в Європі: сучасний стан і майбутні перспективи / F. 

Kopeyka . – K. : Kyiv-Mohyla Academy, 2011. – 52 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Ця книга аналізує правову базу, процедуру заснування, шляхи 

створення, вимог щодо залучення працівників та ролі Європейської ком-

панії, висвітлюючи її історію за понад 30 років та її майбутні перспек-

тиви. 
 

2.  67.91я

73-1 

І-20 

 

Іванов Ю. А.  
Міжнародне право : посіб. для підгот. до іспитів / Ю. А. Іва-

нов. – 3-є вид., стер. – К. : Паливода А. В., 2008. – 200 с. – 

(Бібліотечка студента). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Цей навчальний посібник побудовано за зручною для користу-

вання схемою: питання - відповідь. На основі аналізу міжнародно-право- 

вих актів і різноманітної літератури з міжнародного публічного права 

пропонуються стислі відповіді на найпоширеніші питання, що вино-

сяться на іспит із цієї навчальної дисципліни за програмою для вищої 

школи.  

 

3.  67с51я

73-1кр 

Б 68 
 

Блакова О. А.  
Інформаційні технології в юридичній діяльності : навч.-метод. 

посіб. для самостійної роботи студ. 1 курсу напрямку підго-

товки 6.030401 – Правознавство / О. А. Блакова ; М-во освіти і 

науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ф-т обчислюваль-

ної техніки, інтелектуальних та управляючих систем. – Черка-

си : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 120 с. 

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

Анотація: Навчально-методичний посібник містить зміст дисципліни, 

теоретичний матеріал, методичні рекомендвції щодо виконання завдань, 

які складаються з написанням доповідей, рефератів, індивідуальних 

практичних завдань. Наведені у довіднику практичні завдання сприяють 

самостійній роботі над вивченням тем дисципліни, розвитку навичок 

творчого мислення та підвищують практичну підготовку володіння 

комп'ютером. 

4.  67.022. Бриль К. І.  
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14 

Б 87 

 

Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних пра-

вових актів : монографія / К. І. Бриль ; за ред. А. М. Подоляки ; 

Міжрегіональна Акад. упр. персоналом. – К. : МП Леся, 2012. – 

192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії висвітлюються проблеми дослідження право-

застосовного акта як особливого виду правових актів. Сформульовано 

визначення правозастосовного акта, розкрито його юридичну природу, 

сутність і функції, особливості композиції, юридичної техніки, 

термінології та стилістики. Визначено шляхи оптимізації змісту та 

форми правозастосовних актів з урахуванням зарубіжного досвіду та 

вимог міжнародних стандартів, внесено пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства тощо. 
 

5.  67.402 

(4Укр)

я73-1 

В 75 
 

Воронова Л. К.  
Фінансове право України : підручник / Л. К. Воронова ; М-во 

освіти і науки України. – К. : Прецедент : Моя книга, 2008. – 

448 с. – (Юридична бібліотека). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчаль-

ної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, понят-

тя фінансового права, особливості фінансово-правових норм і пра-

вовідносин, поняття, зміст, методи і форми фінансового контролю в 

Україні. Розкривається зміст фінансово-правових інститутів з нових 

позицій, які відповідають розвитку фінансово-правової науки, аналізу-

ються погляди і пропозиції сучасних українських і зарубіжних вчених. 

 

6.  67.400.

621с51 

(4Ук) 

Д 58 

 

Довгий С. О.  
Електронний парламент – рушійна сила у формуванні інфор- 

маційного суспільства в Україні / С. О. Довгий, О. О. Сидо-

ренко, К. Д. Гуляєв. – К. : Логос, 2014. – 90 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні подано інформацію щодо впровадження елект-

ронного парламенту в Україні, описано основні проблеми, завдання та 

напрямки іформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді Укра-

їни. Також запропоновано аналіз нормативних документів, які надають 

юридичні підстави для автоматизації інформаційно-організаційних про-

цесів у діяльності депутатського корпусу тощо.  

 

7.  67.401.

124 

(4Укр) 

Е 45 
 

Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. 

посіб. / Г. І. Балюк, Т. Г. Ковальчук, І. М. Козьяков [та ін.] ; за 

ред. Г. І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. 

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

2011. – 296 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 

Анотація: Навчальний посібник присвячений актуальній і малодослідже-

ній темі правового регулювання суспільних відносин у сфері трансплан-
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тології, зокрема еколого-правовим проблемам, їх впливу на людину і навко-

лишнє природне середовище, забезпеченню дотримання правових засад 

біоетики та біобезпеки.  
 

8.  67.0 

З-14 
 

Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та 

Україна : зб. наук. ст. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акаде-

мія", Ф-т правничих наук, Центр європейських гуманітарних 

досліджень. – К. : Дух і літера, 2013. – 608 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник розкриває широке коло наукових інтересів профе-

сора М. І. Козюбри, свідчить про генерацію ним інноваційних ідей та йо-

го потужний внесок у розвиток загальнотеоретичного правознавства і 

верховенства права в Україні. 
 

9.  67.408.

112.30 

(4Ук) 

К 82 

 

Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний 

та міжнародний досвід : монографія / А. А. Музика, А. В. Са-

вченко, О. В. Процюк [та ін.] ; Держ. наук.-дослід. ін-т митної 

справи. – К. : Паливода А. В., 2011. – 276 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії викладені результати комплексного та си-

стемного дослідження проблем кримінальної відповідальності за кон-

трабанду з урахуванням національного та міжнародного досвіду. 

Здійснено юридичний аналіз складу контрабанди у контексті порівняль-

но-правового пізнання. Поряд з цим досліджено кваліфікуючі ознаки та 

покарання за цей злочин.  

 

10.  67.408.

132.11 

(4Ук)

М 89 
 

Музика А. А.  
Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : 

[монографія] / А. А. Музика ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ України. – К. : Логос, 1998. – 324 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджуються проблеми відповідальності за 

злочинами, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речови-

нами і прекурсорами, та проблеми запобігання незаконному обігу нарко-

тиків. 

 

11.  67.408.

132.11 

(4Ук)

М 85 

 

Музика А. А.  
Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я 

населення : [монографія] / А. А. Музика, О. П. Горох. – К. : 

Паливода А. В., 2012. – 404 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В монографії проаналізовано поняття, мета покарання та 

види покарань, а також проблеми призначення покарання за злочини 

проти здоров'я населення. 

12.  67.408.

013 

М 89 

Музика А. А.  
Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А. 

А. Музика, Є. В. Лащук ; Держ. науково-дослід. ін-т МВС 
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 України. – К. : Паливода А. В., 2011. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії проаналізовані поняття та правова природа 

об'єкта злочину (зокрема, висвітлені значення предмета і його місце у 

складі злочину, співвідношення з об'єктом посягання, визначено поняття 

і розроблена система ознак предмета злочину); вивчені проблеми взає-

мозв'язку предмета злочину з ознаками об'єктивної сторони складу зло-

чину – суспільно небезпечним діянням і його наслідками, знаряддями і за-

собами вчинення злочину, місцем вивчення злочину.  

 

13.  67.401.

121 

(4Укр)я 

Н 63 

Ніколаєнко С. М.  
Законодавча база управління навчальними закладами : [навч. 

посіб.] / С. М. Ніколаєнко ; МОН України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. – К. : Вид-во НУБіП 

України, 2015. – 226 с. : табл. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються теоретико-методологічні ос-

нови законодавчого забезпечення управління навчальними закладами в 

Україні, правове регулювання фінансово-господарської діяльності навчаль-

них закладів та зарубіжний досвід функціонування і законодавчого за-

безпечення діяльності навчальних закладів. 

 

14.  67.401.

133.121 

Н 23 

Наливайко Л. Р.  
Міграційне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. 

Р. Наливайко, І. О. Грицай, К. В. Степаненко ; МОН України, 

М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ. – К. : Хай-Тек Прес, 2014. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладаються основи міграційного 

права України, систематизовані наукові положення вітчизняних досліджень 

міграційного законодавства, комплексно розглядаються теоретичні за-

сади формування й розвитку міграційного права України та його інсти-

тути. 

 

15.  67.00 

Н 47 

 

Неклассическая философия права: вопросы и ответы : [кол. 

моногр.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 272 с. – (Библиотека междуна-

родного журнала "Проблемы филосифии права"). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Настоящая коллективная монография подготовлена ав-

торским коллективом ведущих русскоязычных фолософов и теоретиков 

права, принадлежащих к т. н. "неклассическому правопониманию". Книга 

представляет собой авторские ответы на "извечные" философ-

ско-правовые вопросы: (что есть право?; отличие естественного и по-

зитивного права; соотношение сущего и должного в праве и т. п. ).  
 

16.  67.407.

2(4Укр) 

Н 83 

Нормативно-правове забезпечення збереження біорізнома- 

ніття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи ро-

звитку = Legal framework of biodiversity protection in forest 
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 sector of Ukraine: analysis and prospects / Г. В. Бондарук, О. О. 

Кагало, Л. Д. Проценко [та ін.] ; уклад. й заг. ред.: Г. В. Бонда-

рук, О. О. Кагало ; НАН України, Всесвітній фонд природи 

WWF, Ін-т екології Карпат НАН України [та ін.]. – Л., 2013. – 

266 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Публікація присвячена аналізу лісового законодавства 

України та практики управління лісовим сектором в аспекті збереження 

біорізноманіття та природних екосистем і розробці пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства, нормативних актів та їх практичного 

застосування.  
 

17.  67я73-

1 

О-75 
 

Основи правознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Запорізький нац. ун-т, М-во освіти і науки України ; за 

заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Вид-во Запорізького 

нац. ун-ту, 2013. – 292 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропонований практикум підготовлений відповідно до про-

грами курсу "Основи правознавства" для студентів вищих навчальних 

закладів неюридичного профілю й має комплексний характер. Розроблено 

тести і таблиці, вправи на порівняння, глосарій з теорії держави й пра-

ва, історії держави й права України, конституційного, цивільного, 

адміністративного, кримінального та інших галузей права.  
 

18.  67.407 

(4Укр) 

О-93 

 

Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості : [аналіт. 

порівняльний огляд європ. та укр.  законодавства та рек. щодо 

впровадження європ. стандартів в Україні] / Є. Єндрошка, Є. 

Алексєєва, Д. Скрильніков ; наук. ред.: Д. Скрильніков, Є. 

Алексєєва ; пер.: Є. Алексєєва, Г. Хомечко. – Л. : ЕПЛ, 2013. – 

96 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник присвячений питанню впровадження в Україні ін-

ституту оцінки впливу на навколишнє середовище європейського зразка. 

Автори посібника аналізують існуюче законодавство України, 

міжнародні багатосторонні угоди та директиви Європейського союзу у 

цій сфері. На основі такого аналізу автори детально формулюють пере-

лік мінімальних вимог відповідних міжнародних інструментів, яким по-

винна відповідати національна правова база.  

 

19.  67.75 

(4Укр)

я73-1 

П 18 

 

Парамонова О. С.  
Адвокатура України : навч.-метод. посіб. для студ. 

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку підго-

товки 6.030401 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" / О. 

С. Парамонова ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки і 

права. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 

132 с. 

Кількість примірників: 32 – ЦА(29), ЧЗ №3(3) 
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Анотація: Запропонований навчально-методичний посібник має своїм 

завданням домогти студентам сформувати сучасний погляд на про-

фесію адвоката, місце адвокатури у забезпеченні прав та охоронюваних 

законом інтересів громадян і юридичних осіб, її значення та роль у побу-

дові демократичної і правової держави, а також засвоїти принципи, 

організаційні форми діяльності адвокатури та гарантії адвокатської 

діяльності.  

 

20.  67.51я

73-1кр 

П 18 

 

Парамонова О. С.  
Кримінологія : навч.-метод. посіб. / О. С. Парамонова ; ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки і права. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 124 с. 

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

Анотація: У навчально-методичному посібнику викладені: програма 

курсу, плани семінарських занять для денної та заочної форми навчання і 

контролю знань, словник криміналогічних термінів. 

 

21.  67.404.

5(4Укр) 

я73 

С 37 

 

Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. 

Борисова, І. В. Жилінкова [та ін.] ; за заг. ред.: В. І. Борисової, 

І. В. Жилінкової ; МОН України. – 3-є вид., перероб. і допов. – 

К. : Юрінком Інтер, 2011. – 261 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У підручнику висвітлено актуальні теоретичні проблеми 

сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, осо-

бисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків 

і дітей, влаштування дітей, позбавлення батьківського піклування, 

тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейцного права. 
 

22.  67.52р 

30я73-1 

С 45 

 

Скригонюк М. І.  
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Кри-

міналістика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр" / М. І. Скригонюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– К. : Атіка, 2009. – 124 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Методичні рекомендаці мають за мету сприяти студен-

там в оволодінні курсом "Криміналістика", допомогти у виробленні 

практичних навиків, необхідних у процесі розслідування злочинів. 

 

23.  67.535

я73-1 

Ш 26 

 

Шарманська В. М.  
Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. 

М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко ; МОН 

України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учбової 

л-ри, 2008. – 454 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи ор-

ганізації судово-бухгалтерськогої діяльності, економічного контролю у 

правоохоронних органах України, методика і техніка призначення судо-
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во-бухгалтерської експертизи.  
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1.  68.4 

(4Укр)

я82 

Б 77 
 

Бойовий статут сухопутних військ. Ч. 2. Батальйон, рота. – К. : 

Філюк О. В., 2014. – 304 с. – (Патріоту України. Військова 

справа). 

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

Анотація: У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина II (бата-

льон, рота), викладаються основні положення з підготовки та ведення 

сучасного загальновійськового бою механізованими та танковиви бата-

льонами й ротами у взаємодії з підрозділами родів військ і спеціальних 

військ Сухопутних військ та інших видів Збройних Сил України. У цьому 

статуті головна увага приділяється підготовці та веденю бою із за-

стосуванням тільки  звичайної зброї; в той же час підкреслюються, що 

підрозділи повинні бути здатними успішно діяти і в умовах застосування 

ядерної та інших видів зброї масового ураження. 

Ч. 3 : Взвод, відділення, екіпаж танка. – 470 с. 

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

Анотація: У бойовому статуті Сухопутних військ, частина III (взвод, 

відділеня, екіпаж танка) викладено основні положення підготовки та 

ведення загальновійськового бою (виконання інших завдань) взводом (від-

діленням, екіпажем танка) у взаємодії з підрозділами родів військ і спе-

ціальних військ Сухопутних військ. 

 

2.  68.426 

(4Укр) 

З-41 
 

Збірник нормативно-правових та інформаційних матеріалів 

на допомогу учасникам антитерористичної операції. – К. : Юс-

тініан, 2014. – 56 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник підготовлений Державною службою України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та 

Радою адвокатів у місті Києві для застосування учасниками антитеро-

ристичної операції при наданні їм статусу "учасника бойових дій" та 

соціальних гарантій. 

 

3.  68.512.

1я82 

Н 32 

 

Настанови зі стрілецької справи. Кн. 1. – К. : Філюк О. В., 

2014. – 304 с. : іл. – (Патріоту України. Військова справа). 

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

Анотація: На сторінках книги пропонується ознайомитись з будовою, 

правилами користування, доглядом і збереженням стрілецької зброї, а 

саме: автоматами та ручними кулеметами Калашнікова, ручним про-

титанковим гранатометом АГС-17 «Полум’я» та пістолетом Макаро-

ва. 
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4.  68.512.

1я82 

П 32 
 

Підготовка снайпера. Снайперська гвинтівка СГД. – К. : 

Філюк О. В., 2015. – 244 с. : іл. – (Патріоту України. Військова 

справа). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга присвячена питанням підготовки снайпера та ми-

стецтву снайперської стрільби зі снайперської гвинтівки СГД.  

 

5.  68.4 

(4Укр)

я82 

С 78 

 

Статути Збройних Сил України. – К. : Філюк О. В., 2014. – 

449 с. – (Патріоту України. Військова справа). 

Кількість примірників: 20 – ЧЗ №3(2), ЦА(18) 

Анотація: Статут Збройних сил України – це зведення законів військової 

служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчан-

ня, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військо-

ву службу і навчитися військовій справі, якими морально-бойовими якос-

тями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Бать-

ківщини.  

 

6.  68.512.

1я73-1 

С 78 

 

Стахневич Л. В.  
Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і протитан-

кового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби 

з них : навч. посіб. (з метод. рек.) / Л. В. Стахневич ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – К. : Ліра-К, 2015. – 193 с. 

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

Анотація: На відміну від існуючих настанов зі стрілецької справи, в 

посібнику, прийоми та правила стрільби супроводжуються їх науко-

во-практичним обгрунтуванням, наведенням конкретних прикладів; вони 

систематизовані та викладені у відповідності з місцем та роллю вогне-

вої підготовки, як предмет навчання, у навчальному плані з урахуванням 

вимог кваліфікаційних характеристик. 

 

7.  68.512.

1я73-1 

Х 94 

 

Хромченко В. Г.  
Вогнева підготовка : навч. посіб. / В. Г. Хромченко, М. Г. Іва-

нуц, А. О. Яфонкін ; за заг. ред. В. Г. Хромченка. – К. : Кондор, 

2009. – 336 с. 

Кількість примірників: 20 – ЦА(18), ЧЗ №3(2) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для підготовки курсантів 

у військових інститутах, на факультетах та кафедрах військової під-

готовки ВНЗ України по ВОС - 021001 (командири механізованих підроз-

ділів на БМП і БТР). Він повністю охоплює програму, яка рекомендована 

для вивчення Головним управлінням освіти Збройних Сил України. 

 

8.  68.83я

73-1 

Ш 71 
 

Шмаль С. Г.  
Військова топографія : підруч. для слухачів і курсантів вищ. 

військових навч. закл. / С. Г. Шмаль ; М-во оборони України, 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – 2-е вид., 

допов., випр. і перероб. – К. : Паливода А. В., 2008. – 327 с. 

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №3(2), ЦА(8) 
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Анотація: На сторінках підручника розглядаються питання військової 

топографії: способи та оцінка дослідження місцевості, орієнтування на  

ній, використання топографічних і спеціальних карт, аерофотознімків 

місцевості, здійснення вимірів за картою та на місцевості, порядок 

складання схем місцевості і бойових графічних документів, а також за-

соби ведення розвідки місцевості та рекогносцировки. 
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1.  72.52 

С 13 

 

Савченко В. Ф.  
Наукове дослідження: задум, реалізація, результати : моногра- 

фія / В. Савченко, Т. Шестаковська. – Мена : Домінант, 2013. – 

272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії аналізуються основні форми, методи та ін-

формаційна база наукових досліджень. Надані положення наукової ме-

тодології, системний підхід і системний аналіз, етапи проведення та 

ефективність досліджень. Розроблені основні положення написання на-

укових праць, виконання і захист дисертацій. Дослідження супровод- 

жується комплексним аналізом, пропозиціями та рекомендаціями авторів. 
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1.  85.03 

(0)я73-1 

А 16 
 

Абрамович С. Д.  
Церковне мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

С. Д. Абрамович. – К. : Кондор, 2005. – 206 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У лекціях, які протягом десятиліття апробувалися в процесі 

читання даного курсу студентам теологічного відділення філософсько- 

технологічного факультету Чернівецького національного університету, 

охарактеризовано явища світового релігійного мистецтва найдавніших 

часів, які передували Візантійському канону й опосередковано вплинули 

на його створення. Основну увагу зосереджено на естетиці та художній 

системності візантійського церковного мистецтва, його ідейному сим-

волізмі.  

 

2.  85 

В 53 

 

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

стецтвознавство. Вип. 13 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред-

кол.: О. Козаренко (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2013. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вісник розглядає актуальні проблеми філософії мистецтва, 

музикознавства, етномузикології, театрознавства і хореології.  

 

3.  85.103 

(0)я73-

1кр 

К 90 
 

Куліш О. А.  
Історія зарубіжного мистецтва : навч. посіб. / О. А. Куліш. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 276 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику схарактеризовано історію художньої діяль-

ності й розвиток зарубіжного мистецтва Європи від періоду первісної  

культури до XX ст., а також у хронологічній послідовності проаналізо-

вано історію мистецтва Давнього світу. 

 

4.  85.101 

(4Австр)

л6  

Р 27 

 

Рачеева Е. П.  
Музей истории искусства. Вена / Е. Рачеева. – М. : Вече, 2003. – 

272 с. : цв. ил. – (Шедевры музеев мира). 

Количество экземпляров:1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Читатель сможет подробно ознакомиться с историей 

этого знаменитого собрания, его шедеврами – картинами, скульптурами 

и произведениями прикладного искусства, с биографиями мастеров, их 

создавших. 
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5.  85 

М 58 

 

Сьомий Міжнародний конгрес україністів : зб. наук. пр.  

Мистецтвознавство. Культурологія / НАН України, Міжнар. 

асоц. україністів, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етно-

логії ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – К., 2008. 

– 319 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник статей містить мистецтвознавчі та культурологічні 

доповіді учасників VII Міжнародного конгресу україністів. Видання ро-

зраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників українського 

мистецтва. 
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1.  74в 

А 42 
 

Аксиологический подход в образовании: теория и практика : 

междунар. сб. науч. тр. / под общ. ред.: М. И. Лукьяновой, Е. 

А. Лодатко. – Черкассы ; Ульяновск : Изд-во УИПКПРО, 2013. – 

504 с. 

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

Аннотация: В сборнике анализируются профессионально-ценностные 

установки будущего педагога, рассмотрен принцип развития индивиду-

альности будущего педагога. Особое внимание уделено формированию и 

развитию инновационной образовательной среды, вопросам коммуника-

тивной культуры педагога. 

 

2.  74.262.

23кр 

А 43 
 

Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики : зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 26–28 квіт., м. Черкаси / 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН 

України [та ін.] ; редкол.: О. І. Богатирьов, Л. О. Кулик, Гр. В. 

Луценко. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 

124 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику висвітлено актуальні проблеми методики нав-

чання фізики, пов'язані з національними пріоритетами і європейськими 

орієнтирами її розвитку. 

 

3.  88.9 

А 43 

 

Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. / 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Психологічний ф-т ; голов. ред. Т. 

С. Яценко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 150 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: На сторінках збірника розглянуто сучасні підходи у підго-

товці фахівця до професійної діяльності. Проаналізовано використання 

арт-терапевтичних методик у діагностико-корекційній роботі, особли-

вості психокорекції тривожності, особливості психологічної готовності 

молоді до шлюбу тощо. 

4.  74.489.

005.443 

А 67 
 

Аніщенко Н. В.  
Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх 

вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. 

Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої ди-

тини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 186 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(1), А2(1) 

Анотація: У монографії висвітлено історичні, теоретичні та прак-

тичні аспекти використання музики в прооцесі підготовки майбутнього 
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вчителя. Розкрито вплив музичної освіти на розвиток педагогічної куль-

тури. Викладено методологічні основи та обгрунтовано педагогічну 

ефективність музичного впливу в процесі навчання і виховання учнівської 

молоді.  

 

5.  74в 

Б 17 
 

Базалук О.  
Герои Украины об образовании. Кн. 1 / О. Базалук ; Междунар. 

филос.-космолог. об-во. – К. : МФКО, 2014. – 56 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 – ЦА(1) 

Аннотация: Используя непосредственное общение, автор попытался 

выяснить роль системы образования в становлении выдающихся людей 

Украины. Беседуя с представителями науки, культуры, бизнеса, спорта, 

которые за выдающиеся героические поступки или за выдающиеся тру-

довые достижения были отмечены высшей степенью отличия Украины – 

орденом "Золотая Звезда" или орденом Государства, автор попытался 

раскрыть не только личность собеседника, богатство его судьбы и пе-

рипетии доли, но и ту культурно-социальную среду, в которой происхо-

дило их развитие.  

 

6.  88.85я

73-1 

Б 44 

 

Бельская Н. А.  
Роль оценочной функции психики в структуре эстетической 

одаренности : пособие / Н. А. Бельская ; Нац. акад. пед. наук 

Украины, Ин-т одаренного ребенка. – К. : Изд-во Ин-та ода-

ренного ребенка, 2014. – 94 с. 

Количество экземпляров: 4 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2) 

Аннотация: Работа посвящена проблеме оценивания как важнейшей 

операции в структуре интеллектуальной активности эстетически ода-

ренной личности. Представлены результаты анализа работ в области 

философской эстетики, проанализированы биологические основы эсте-

тического восприятия и переживания в контексте антропогенеза. 

Предложена концепция эстетической одаренности, роль системообра-

зующего фактора в которой отведена функции оценки.  

 

7.  88.94 

Б 51 
 

Берн Э.  
Групповое лечение / Э. Берн ; пер. с англ. А. Грузберга. – Ека-

теринбург : ЛИТУР, 2003. – 352 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Книга занимает особое место в научном и творческом 

наследии известного американского психолога и психиатра Эрика Берна. 

Даже на внушительном фоне таких его классических трудов, как Познай 

себя, Исцеление души и многих других, Групповое лечение выделяется как 

своего рода энциклопедия психотерапии, вобравшая в себя весь много-

летний опыт врача и ученого. 

 

8.  74.480.

43 

(7США) 

Б 81 

Бондар Т. І.  
Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах 

США: особливості становлення та сучасний стан : метод. рек. 

для студентів, магістрантів, викладачів вищ. навч. закл. / Т. І. 
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 Бондар ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси 

: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлюється історія 

становлення позааудиторної студентської діяльності як основи для ро-

звитку студентського самоврядування, аналізуються зміни у підходах до 

виховної роботи США, висвітлюються методи організації і координації 

студентського самоврядування, аналізується нормативно-правова база 

студентського самоврядування та пропонуються рекомендації щодо 

подолання труднощів організації студентського самоврядування в 

Україні. 

 

9.  88.44я

73-1 

Б 86 

 

Бочелюк В. Й.  
Геронтопсихологія : навч. посіб для студентів спец. 7.03010201 - 

психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і 

науки України. – К. : КНТ, 2014. – 436 с. 

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

Анотація: Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі 

наукових знань, окреслено її об’єкт, предмет, завдання, методи дослі-

дження й методологію, також розглянута історія її розвитку. Визна-

чено психологічні особливості похилого віку, специфіку прояву психічних 

процесів на етапі геронтогенезу. Розкриваються проблеми геронтопсихо- 

логії у вченнях класиків та сучасників психологічної науки.  

 

10.  74.484.

4(4Укр) 

В 42 
 

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів 

забезпечення якості в укранській вищій школі : практ. посіб. / 

за ред.: С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової [та ін.]. – Л. : Ману-

скрипт, 2014. – 167 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Посібник містить методичні результати діяльності кон-

сорціуму Темпус-проекту "Національна система забезпечення якості і 

взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)", які спрямовані на роз-

робку та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти в 

Україні на основі принципу "об'єднання через довіру". Учасники консор-

ціуму довели, що необхідною умовою забезпечення якості вищої освіти в 

Україні є створення прозорості, неупередженості та достовірності всіх 

процедур у цій сфері.  

 

 

 

11.  88.83 

В 41 
 

Військова психологічна підготовка та реабілітація. – К. : 

Філюк О. В., 2015. – 496 с. – (Патріоту України. Військова 

справа). 

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

Анотація: На сьогодні тема книги, на жаль, є дуже актуальною. Її 

зміст розкриває різнобічні питання. А саме: від воєнної політики, та за-

гальної психологічної підготовки до цільової психологічної підготовки 

особового складу методами аварійних ситуацій, стресового впливу, ви-
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конання практичних вправ для вдосконалення професійних якостей тощо.  

12.  88.415-

72 

В 48 
 

Вінник Н. Д.  
Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку 

інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. рек. / Н. 

Д. Вінник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої ди-

тини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 28 с. 

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

Анотація: У методичних рекомендаціях зроблено аналіз основних пси-

холого-педагогічних підходів до особистісно-компетентнісного підхіду 

як інноваційного методу розвитку загальної обдарованості. На думку 

автора, особистісно-компетентісний підхід дозволить визначити та 

розвивати як особистісні, так і професійні якості обдарованих дітей. 

 

13.  74 

В 53 

 

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

дагогічна. Вип. 29 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Т. 

Кошманова (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2013. – 237 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У Віснику розглянуто філософські засади сучасної освіти, 

психолого-педагогічні особливості підготовки вчителя, організації на-

вчальної й позааудиторної діяльності студентів у вищій школі. Проана-

лізовано актуальні проблеми сучасного виховання молоді, зарубіжної се-

редньої та вищої освіти, історичного розвитку української школи. 

 

14.  74кр 

В 53 
 

Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 6 (339). 

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

ницького ; голов. редкол.: О. В. Черевко (голов. ред.) [та ін.] ; 

редкол. сер.: К. М. Гнезділова (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 152 с. 

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

№ 8 (341). – 152 с. 

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

№ 10 (343). – 150 с. 

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

№ 13 (346). – 152 с. 

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

№ 20 (353). – 144 с. 

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

№ 21 (354). – 152 с. 

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

№ 23 (356). – 152 с 

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

Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психоло-

го-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої 

школи. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми 

організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; 

формування компетентності фахівця; аналізується міжнародний і віт-
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чизняний досвід професійної підготовки.  

15.  74.489.

4(4Пол) 

В 55 
 

Вишневська Є.  
Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського 

інтеграційного процессу : монографія / Є. Вишневська ; [за 

наук. ред. В. Т. Лозовецької]. – К. : АртЕк, 2014. – 516 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії обгрунтовано концептуальні засади підготовки 

вчителів у контексті євроінтеграційних освітніх процесів із урахуванням 

досвіду Польщі. Представлено компетенційну модель вчителя-європейця, 

модель програми підготовки вчителя та навчальних програм з предметів 

на основі ефектів навчання із застосуванням модульного та компетент-

нісного підходів.  

 

16.  74.480 

В 55 
 

Вища освіта  України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 

(46). Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. 

Т. 3 / Ін-т вищої освіти НАПН України ; голов. ред. В. Андру-

щенко ; відп. ред.: М. М. Левшин, Г. В. Луценко, К. В. Ка-

сярум. – К. : Вища освіта України : Педагогічна преса, 2012. – 618 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У тематичному випуску часопису вміщені наукові статті 

фахівців з питань методології, теорії і технології педагогіки вищої шко-

ли. Співвідношення філософії освіти та педагогіки вищої школи, напрямки 

уточнення предмету, обгрунтування змісту, умов здійснення компетент-

нісного підходу, виокремлення інноваційних чинників її розвитку; конс-

труювання моделей "ідеального випускника" та "ідеального викладача" 

вищих навчальних закладів стали предметом для обговорення. 

 

 

17.  

 

74.262.

21-275 

В 75 

 

 

Вороний О. М.  
Готуємось до олімпіад з математики / О. М. Вороний. – Х. : 

Основа, 2009. – 255 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні по-

заурочної роботи з учнями, допомогти розширити їх математичний 

кругозір, підготувати до участі в математичних олімпіадах та інших 

математичний змаганнях. 

 

 

18.  74.6 

Г 34 

 

Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / 

НАПН України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; за 

наук. ред. В. П. Кравця. – Т. : Богдан, 2013. – 448 с. – (Гендер-

на психологія). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розкрито прикладні аспекти багаторічних 

досліджень з гендерної проблематики, реалізованих в науковій школі 

дійсного члена НАПН України В. П. Кравця. Окреслено проблемне поле 
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гендерних досліджень у контексті Національної доктрини розвитку 

освіти та інтерпретації з європейським освітнім простором. Гендерна 

парадигма втілена на засадах системогенези вирішення актуальної нау-

кової проблеми: впровадження гендерночутливого підходу у практику 

школи і ВНЗ та розробки інноваційних освітніх технологій тощо. 

 

19.  74.100.

57 

Г 59 

 

Год Б.  
Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) : 

монографія / Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Королен-

ка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 200 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії здійснено ситематизацію провідних філософ-

сько-антропологічних і теоретико-педагогічних ідей та положень щодо 

феномена гри як такої; представлено історіографію проблеми; в істо-

ричній ретроспективі проаналізовано досвід використання гри як мето-

ду виховання від Античності до ранньомодерного часу (вписання її в на-

уково-педагогічну думку й практику Я. А. Коменського); розкрито істо-

рико-педагогічний досвід використання ігрового методу в сучасній виховній 

теорії та практиці. 

 

20.  74.200.

555 

Г 67 

 

Горай О. В.  
Підготовка медичних сестер до санітарно-гігієнічного вихо-

вання і профілактичної роботи серед дітей шкільного віку : 

монографія / О. В. Горай. – Житомир : Євенок О. О., 2014. – 

236 с. : рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії висвітлено проблеми та шляхи удосконалення 

і покращення роботи по санітарно-гігієнічному вихованню та профілак-

тиці захворювань серед дітей шкільного віку за участю медичного пер-

соналу. 

 

21.  74.262.

4-266 

я73 

Г 75 

Грабовий А. К.  
Ужитковий хімічний експеримент : наук.-метод. посіб. для 

студентів та вчителів хімії / А. К. Грабовий. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с. : табл. 

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

Анотація: В посібнику розглядається сутність ужиткового хімічного 

експерименту, його пізнавальне значення, функції, принципи добору, ме-

тодика і техніка ужиткового експерименту. 

22.  88.83-8 

Г 82 
 

Грибенюк Г. С.  
Розвиток саморегуляції у навчально-професійній діяльності 

майбутніх рятівників : монографія / Г. С. Грибенюк ; М-во з 

питань надзвичайних ситуацій, Черкас. ін-т пожежної безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля. – К. ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2006. – 

397 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 
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Анотація: У монографії розкрито психологічні закономірності розвитку 

саморегуляції діяльності та поведінки у майбутніх рятівників. Розкрито 

психологічну структуру та специфіку саморегуляції рятівників за різних 

умов діяльності. Висвітлені результати дослідження динаміки моти-

ваційно-смислової сфери та розвитку  духовних цінностей у процесі 

фахової підготовки майбутніх рятівників.  

 

23.  88.2я7

3-1 

Г 94 
 

Гуменюк О. Г.  
Основи загальної та юридичної психології : підручник / О. Г. 

Гуменюк ; МОН України, Хмельниц. ун-т управління та права. – 

К. : КНТ, 2012. – 590 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику, який побудований за принципом модульності, 

розкриті основні теоретичні положення загальної та юридичної психо-

логії. До кожного модуля та міні-модуля пропонуються психологічні за-

дачі, тести та кросворди. 

 

24.  88.334.

1я73-1 

Д 30 

 

Дементьєва К. Г.  
Психологія обдарованої людини : метод. рек. / К. Г. Дементь-

єва ; МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т 

математики, економіки та механіки. – К. : КНТ, 2015. – 82 с. 

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

Анотація: Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі сту-

дентам психологам при організації їх самостійної роботи в оволодінні 

навчальним матеріалом до дисципліни "Психологія обдарованої людини". 

В методичних вказівках представлена найбільш важлива інформація, 

необхідна студентам для продуктивного засвоєння курсу.  

 

25.  74.202.

684.1 

Д 44 
 

Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних 

засобів для середньої загальноосвітньої школи : монографія / 

В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. 

Якушина ; за наук. ред. А. М. Гуржія ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розкрито дидактичні основи створення дина-

мічних і статичних аудіовізуальних електронних засобів як автономних 

мультимедійних засобів навчання; визначено вихідні теоретичні і прак-

тичні положення про особливості впливу аудіовізуальних електронних 

засобів на мотивацію навчальної діяльності, динаміку рівня уваги і розу-

мової працездатності.   

26.  74.03 

(4Укр) 

Д 50 

 

Диференційований підхід в історії української школи (кінець 

ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / О. В. Сухомлин-

ська, Н. П. Дічек, Н. М. Гупан [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна преса, 2013. – 640 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розкрито розвиток диференційованого підхо-
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ду до шкільного навчання як складного загальнопедагогічного і загально-

дидактичного явища педагогічної дійсності кінця ХІХ – першої третини 

ХХ ст., розширено усталені поняттєво-термінологічні й сутністі виміри 

його сприйняття.  

27. 74.484.

4(4Укр)

я73 

І-54 

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : 

навч. посіб. / за ред.: Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової [та 

ін.]. – Л. : Манускрипт, 2014. – 571 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та 

вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а та-

кож виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої 

освіти. 

 

28.  74.24к8 

К 19 

 

Канівець З. М.  
Організація і методика інспектування шкіл у системі управ-

ління освітою в Україні другої половини ХХ ст. : монографія / 

З. М. Канівець, В. П. Шпак ; МОН України, Полтав. обл. ін-т 

післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Пол-

тава : ПОІППО, 2014. – 190 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано нормативно-правове забезпе-

чення та методичні засади процедури інспектування шкіл у системі 

управління освітою Україні означеного хронологічного періоду; визначено 

основні напрями вдосконалення системи шкільного інспектування в си-

стемі управління освітою в Україні на початку XXI ст. 

 

29.  74.489(0) 

К 63 
 

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних 

країнах: теорія та практика : монографія / Н. М. Авшенюк, Т. 

М. Десятов, Л. М. Дяченко [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук 

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

Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с. 

Кількість примірників: 11 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(2), ЦА(6), А2(1) 

Анотація: У монографії виявлено й проаналізовано ключові тенденцій 

запровадження компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зару-

біжних країнах; розроблено концепції щодо формування професійних 

стандартів педагогічної освіти, а також розвитку громадянської ком-

петентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ. 

 

30.  74.57я

73-1 

К 64 

 

Кондратенко В.  
Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації : 

навч. посіб. для студентів дефектолог. ф-тів вищ. навч. закл. / 

В. Кондратенко, В. Ломоносов ; МОН України, Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психо-

логії. – К. : КНТ, 2006. – 72 с. 

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

Анотація: У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань 

етіології, патогенезу заїкання, реабілітації заїкуватих у психофізіології, 
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психології та корекційній педагогіці.  

31.  74.57я

73-1 

К 64 
 

Кондратенко В.  
Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків : навч. 

посіб. для студентів дефектолог. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. 

Кондратенко, В. Ломоносов ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психології. – 

К. : КНТ, 2014. – 146 с. 

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

Анотація: У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань 

реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галу-

зях та корекційній педагогіці. Інтегративно представлені сучасні мето-

дики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід 

до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, 

парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого 

дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури тощо.  

 

32.  74.480.

24 

К 76 

 

Кошелева Н. Г.  
Педагогічні основи інноваційної фахової підготовки майбутніх 

економістів у ВНЗ : монографія / Н. Г. Кошелева ; МОН 

України, Україн. інж.-пед. академія, Навчально-наук. про-

фесійно-пед. ін-т. – Артемівськ : УІПА, 2014. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії, присвяченій актуальній проблемі підвищення 

ефективності вищої економічної освіти, доведено необхідність формування 

в майбутніх економістів готовності до інноваційної фахової діяльності і 

важливу роль спеціальної організації їхньої відповідної підготовки. Обгрун-

товано педагогічну систему підготовки майбутніх економістів до іннова-

ційної фахової діяльності, що забезпечує виконання вимог соціального за-

мовлення; представлено авторську концепцію визначення цілей, змісту, 

структури, організаційно-педагогічних умов та особливостей реалізації 

систем. 

 

33.  74.268.

1я73-1 

Л 59 

 

Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 

старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : 

навч.-метод. посіб. / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай 

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

України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 260 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику обгрунтовано стратегічні напрями розвитку 

сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгво-

дидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; 

з'ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків 

іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особ-

ливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласни-

ків тощо. 
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34.  74.57я

73-1 

М 24 
 

Манько Н. В.  
Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього 

віку : наук.-метод. посіб. / Н. В. Манько. – К. : КНТ, 2008. – 

256 с. 

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

Анотація: У посібнику розкрито історичний аспект дослідження пробле-

ми розвитку мовлення дітей раннього віку в системі дошкільної освіти, 

здійснено аналіз стану проблеми на сучасному етапі становлення корек-

ційної педагогіки та спеціальної психології, з'ясовано закономірності фор-

мування мовленевої функції в дітей раннього віку в процесі нормального 

онтогенезу. Подано авторську методику логопедичного обстеження ді-

тей перших років життя, описано діагностичні завдання для виявлення 

рівня мовленнєвого розвитку малюків другого і третього років життя.    
 

35.  74.56я

73-1 

М 30 

 

Марченко І. С.  
Формування творчого зв'язного мовлення у дошкільників із 

затримкою психічного розвитку : навч.-метод. посіб. / І. С. 

Марченко ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

ва, Ін-т корекційної педагогіки і психології. – К. : КНТ, 2006. – 

90 с. 

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

Анотація: У посібнику визначено лінгвістичні, психолого-педагогічні 

та методичні основи розвитку мовлення, мислення та уяви у дошкільни-

ків із затримкою психічного розвитку (ЗПР) та  з нормальним розвит-

ком, роль мовлення у розвитку інших психічних процесів у дітей ; розкрито 

погляди відомих вчених-дифектологів на проблему ЗПР, подано психоло-

го-педагогічну характеристику дітей цієї категорії. 

 

36.  74.247.

1я73-1 

М 47 
 

Мелешко В. В.  
Управління розвитком сільської малочисельної школи : посіб-

ник / В. В. Мелешко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педа-

гогіки, Лабораторія сіл. школи. – К. : Педагогічна думка, 2013. 

– 104 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються проблеми розвитку сільських 

малочислених шкіл, що функціонують у сільській місцевості, розкрива-

ється сутність їхньої багатофункціональної ролі в освітньому просторі. 

Описано особливості управління малочисельною школою, подано теоре-

тичне обгрунтування моделі управління розвитком навчальних закладів.  

 

37.  74.480.

26я73-1 

М 54 
 

Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. 

Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова ; 

МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 261 с. 

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

Анотація: У посібнику розглянуто питання становлення професійної 

культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, ла-

бораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студента-

ми; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі.  
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38.  74.202.

42 

Н 15 
 

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практи-

ка : зб. наук. пр. Вип. № 1 (12) / Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка ; редкол.: І. С. Волощук (голов. ред.) [та ін.]. – К. : 

Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 158 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №6(1), ЧЗ №2(1), А2(1), ЦА(1) 

№ 2 (13). – 158 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №6(1), ЧЗ №2(1), А2(1), ЦА(1) 

Анотація: У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється 

проблема обдарованості дітей та молоді вУкраїні, аналізується міжна-

родний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців, 

освітянської громадськості.  
 

39.  74.244.3 

О-64 

 

Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку 

загальноосвітніх навчальних закладів : монографія /  Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна 

думка, 2013. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розглянуто процесуальні детермінанти інно-

ваційного розвитку ЗНЗ, використання яких надасть системного харак-

теру інноваційними змінами та забезпечить її прогнозування, проекту-

вання, моделювання. Розроблено науково-методичний супровід іннова-

ційного розвитку ЗНЗ, що сприятиме виваженому, усвідомленому вибору 

освітніх новацій для практичної інноваційної діяльності шкіл. 

 

40.  74.20я

73-1 

П 27 

 

Пермяков О. А.  
Педагогіка : навч. посіб. / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. – 2-е 

вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2010. – 172 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито загальні основи педаго-

гіки, теорії навчання і виховання, особливості управління навчаль-

но-виховним процесом у загальноосвітній школі. Це стислий варіант 

посібника з курсу педагогіки. Його мета – полегшити підготовку сту-

дентів до модульного або семестрового контролю (заліку, іспиту).  

 

41.  88.53я

73-5 

П 44 

 

Подшивалкіна В. І.  
Соціально-психологічний практикум / В. І. Подшивалкіна, К. 

Г. Дементьєва ; МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – К. : 

КНТ, 2015. – 104 с. 

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

Анотація: "Соціально-психологічний практикум" пропонує варіанти 

лабораторних робіт для студентів психологів. Лабораторні заняття 

передбачають попередню теоретичну підготовку студента з проблеми 

дослідження, йому надається можливість самостійно провести експе-

римент і побувати в ролі випробуваного.  
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42.  74.202.

78 

П 50 
 

Поліхун Н. І.  
Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. 

рек. / Н. І. Поліхун ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаро-

ваної дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 

106 с. : схеми, табл. 

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

Анотація: Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та нау-

кових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допо-

могти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними техно-

логічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для 

підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкрива-

ються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються 

методики формування основних наукових понять, містяться розробки 

дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до 

проведення власних досліджень. 

 

43.  74.03 

(4Укр)

6кр 

П 50 

 

Поліщук Р. В.  
Здоров'я. Гармонія. Особистість. Фізичне здоров'я як чинник 

формування особистості у спадщині видатних українських пе-

дагогів XX століття : монографія / Р. В. Поліщук. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2015. – 220 с. 

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

Анотація: У монографії системно досліджується проблема фізичного 

здоров'я як педагогічна категорія від найдавніших часів і до сьогодення, а 

також теоретична і практична її реалізація у спадщині видатних укра-

їнських педагогів XX століття – Григорія Ващенка, Антона Макаренка 

та Василя Сухомлинського. Аналізується реалізація педагогами проблеми 

фізичного здоров'я як чинника виховання в непростих обставинах часу, 

коли вони жили, працювали, творили.  
 

44.  74.03 

(0)кр 

П 50 
 

Поліщук Р. В.  
Про здорове тіло і здоровий дух. Фізичне здоров'я як педа-

гогічна проблема та основа гармонійного розвитку особи-

стості: світовий досвід : монографія / Р. В. Поліщук. – Черкаси 

: Чабаненко Ю. А., 2014. – 94 с. 

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

Анотація: У монографічному дослідженні аналізується нагромадже-

ний світовою педагогічною думкою досвід збереження, зміцнення  і роз-

витку фізичного здоров'я як основи та невід'ємної складової всебічного й 

гармонічного розвитку особистості. Акцентується увага на важливості 

народної педагогіки для гартування здоров'я дитини, на різноманітних 

мотиваційних чинниках, які обумовлювали та обумовлюють увагу до 

проблеми фізичного здоров'я. 

 

45.  88.415-

724 

П 63 
 

Постова К. Г.  
Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обда-

рованих учнів : монографія / К. Г. Постова ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту об-
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дарованої дитини, 2014. – 96 с. 

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

Анотація: Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здіб-

ностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних 

умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано психоло-

го-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та психології здіб-

ностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на 

основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здіб-

ностей. Запропоновано та теоретично й експериментально обгрунто-

вано модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей 

підлітків. 

 

46.  74.202.

53я73-1 

П 78 
 

Програмно-інформаційні засоби формування систем знань 

навчального призначення / О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. 

С. Глоба [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарова-

ної дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 144 

с. : рис., табл. 

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

Анотація: У посібнику викладено технологічні підходи щодо терміно-

логічного розбору речень, виділення контексту для певних термінів, форму-

вання таксофономії текстового документу та послідовний семантичний 

аналіз змісту. Виклад матеріалу основано на використанні програми Text 

Termin. 
 

47.  74.266.

329я73-1 

П 80 
 

Прокопчук В. С.  
Шкільне краєзнавство : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько ; МОН 

України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – К. : 

Кондор, 2011. – 336 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить навчально-методичний мате-

ріал, який відповідає навчальній програмі курсу "Шкільне краєзнавство" 

для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і роз-

рахований на їх грунтовну теоретичну й практичну підготовку до май-

бутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної 

учнівської краєзнавчої діяльності. 
 

48.  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 дорос-

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

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

Анотація: У підручнику викладено базові професіографії, психодіаг-

ностики, проінформації, профконсультації профвідбору та профадап-

тації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для 

оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних 

умінь проведення профорієнтаційної роботи.  

 



 

71 
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49.  74.200.

536я73-1 

П 86 
 

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі 

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

вич, 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(2), ЦА(4), А2(1) 

Анотація: У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагно-

стичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру 

психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також 

представлено методичні рекомендації щодо їх використання. 

 

50.  88.544.2 

П 86 

 

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концеп-

ції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош, В. О. 

Моляко, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдаро-

ваної дитини, 2014. – 290 с. 

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

Анотація: У монографії представлено погляди на природу лідерської 

обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. 

Пропонуються особливості дослідження лідерської обдарованості моло- 

діжних громадських організацій. Представлено методи психодіагностики 

феномена лідерства, в тому числі оригінальні авторські, що друкуються 

вперше.  

 

51.  88.415-

724 

П 86 
 

Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими 

дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. 

Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої ди-

тини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 230 с. : 

табл. 

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

Анотація: У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми 

спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик 

для ідентифікації спортивно обдарованої молоді, зокрема розроблений 

авторами та апробований психологічний тренінг з формування моти-

вації досягнення успіху в спорті. 

 

52.  88.415-

724 

П 86 
 

Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у 

віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. 

Мілютіна, Т. А. Яншина ; за заг. ред.: А. І. Лучинкіної, Т. А. 

Яншиної ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої ди-

тини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 252 с. 

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

Анотація: Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтер-

нет-соціалізації. Важливою частиною монографії є розроблена система 

психологічного супроводу процессу Інтернет-соціалізації та профілакти- 

ки девіантного розвитку обдарованих підлітків. 
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53.  88.415-

724 

П 86 
 

Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах шко-

ли-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, 

В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої 

дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 242 с. 

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

Анотація: У монографії представлено погляди на природу обдарова-

ності у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Розглянуто 

особливості дослідження обдарованих дітей-сиріт. Представлено ме-

тоди психодіагностики феномену обдарованості, у тому числі 

оригінальні авторські методи, які друкуються вперше.  
 

54.  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(2), ЦА(4), А2(1) 

Анотація: У монографії знайшли своє відображення результати дос-

лідження "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної 

освіти", виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України у 2011–2013 рр. У змісті висвітлено концепцію профе-

сійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні 

основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповіднос-

ті до сучасних соціально-економічних реалій.  

 

55.  74.20я

73-1 

Р 27 

 

Рацул А. Б.  
Педагогіка: інформативний виклад : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга, А. В. Рацул ; МОН 

України. – К. : КНТ, 2015. – 319 с. : схеми. 

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

Анотація: Пропонований посібник розроблено з урахуванням програ-

мових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. 

Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації 

(словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структур-

но-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та си-

стематизувати знання з основних розділів педагогіки. 

 

56.  88.8-7я

73-1 

Р 49 
 

Рибалка В. В.  
Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості 

дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : 

Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 220 с. 

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

Анотація: У посібнику подано характеристику здатності особистос-

ті до трудвої діяльності як родової властивості людини та її розвитку у 

дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарова-

ності і у дорослого – шляхом самоздійснення на рівні професійної майстер-

ності і таланту працівника. 



 

73 
 

73 

 

57.  74 

Р 64 

 

Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992– 

2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 1 / АПН 

України ; редкол.: В. Г. Кремень (голов. ред.), О. В. Сухом-

линська, Г. П. Пустовіт, О. І. Ляшенко [та ін.]. – Х. : ОВС, 

2002. – 640 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Ч. 2 / редкол.: В. Г. Кремень (голов. ред.), М. Б. Євтух, Н. Г. 

Ничкало, Н. О. Талалуєва. – Х. : ОВС, 2002. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Збірник висвітлюює основні напрямки наукових досліджень 

членів академії психолого-педагогічного спрямування. Значне місце посі-

дають проблеми модернізації освіти в Україні та впровадження сучас-

них стандартів загальноосвітньої і професійної шкіл. 

 

58.  88.414-

724я73-1 

Р 64 

 

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обда-

рованих учнів початкової школи : посібник / [В. О. Киричук, 

Н. В. Лук'янчук, Н. В. Климова [та ін.] ; за заг. ред.: Н. В. 

Лук'янчук, Н. А. Климової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

обдарованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 

2014. – 132 с. 

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

Анотація: Посібник знайомить читачів з теоретичними питаннями 

щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагнос-

тики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному 

процесі, розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарова-

них учнів початкової школи.  

 

59.  74.268.

39Укр 

я73 

Р 69 

Романько В. І.  
Література донецького краю : посіб. для вчителя / В. І. Ро-

манько ; відп. ред. І. М. Казаков ; МОН України, Донбас. держ. 

пед. ун-т. – 2-е вид., змін. та допов. – Слов'янськ : Друкарський 

двір, 2013. – 269 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До книги увійшли розробки уроків літератури рідного краю, 

які розкривають особливості літературного процесу на Донеччині. 

 

60.  74.489 

С 30 

 

Семенова А. В.  
Парадигмальне моделювання у професійній підготовці май-

бутніх учителів : монографія / А. В. Семенова ; М-во освіти і 

науки України, Одес. нац.  юрид. акад. – О. : Юридична літе-

ратура, 2009. – 503 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії висвітлюються науково-методологічно об-

грунтовані шляхи вирішення актуальних проблем теорії і методики 

професійної  підготовки майбутніх учителів з урахуванням досягнень 

сучасної педагогіки; в узагальненому вигляді викладається матеріал що-
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до питань організаційно-педагогічної діяльності викладача вищої школи 

з позицій синергетичної парадигми, застосування парадигмального мо-

делювання у професійній підготовці майбутніх учителів в освітньому 

просторі педагогічного навчального закладу, реалізація відповідних моде-

де-

лей-концептів, моделювання образу ідеалізованої особистісно-професійної 

парадигми, проектування й розробки освітніх маршрутів,  подолання 

пізнавально-психологічних бар'єрів. 

 

61.  74в 

С 38 
 

Синергетика і освіта : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. 

Ільїн, Ф. П. Власенко ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту об-

дарованої дитини, 2014. – 348 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(1), ЦА(1) 

Анотація: У монографії розглянуто сучасні освітні, соціокультурні 

процеси в якості цілісної, динамічної самоорганізованої системи, здат-

ної до перманентної трансформації та оновлення. Досліджено, що крізь 

призму синергетики освіта перетворює з можливості в дійсність фор-

мування творчої, високоінтелектуальної особистості, здатної орієнту-

ватися у колосальних потоках інформації, вільно існувати у відкритій, 

складній системі відносин людини та сучасної цивілізації. 

 

62.  88.69я

73-1 

П 84 
 

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

мування : 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(2), ЦА(6) 

Анотація: До методичного посібника включено професіограми і пси-

хограми професій педагогічного спрямування, короткий словник най-

уживаніших понять. 

 

63.  74.03(0)

я73-1 

С 42 
 

Скільський Д.  
Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. – К. : 

Смолоскип, 2011. – 376 с. : іл. – (Пролегомени). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Посібник Дмитра Скільського "Історія зарубіжної педаго-

гіки" охоплює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретич-

ної педагогіки зарубіжних країн відповідно до програми "Історія педаго-

гіки" для вищих педагогічних навчальних закладів України. Його вперше 

достатньо широко ілюстровано фотографіями, малюнками, структур-

но-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів.  

 

64.  74.480

я21кр 

С 48 
 

Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. 

Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 212 с. 

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

Анотація: У пропонованому словнику подано тлумачення основних 
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термінів з педагогіки і психології вищої школи. 

65.  88.542

я73-1 

С 49 
 

Слюсаревський М. М.  
Психологія міграції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: На сторінках посібника розкрито соціально-психологічну 

сутність феномену міграції, висвітлено найважливіші питання мігра-

ційної поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному 

глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів.  

 

66.  74.480.

44я73-1 

С 69 
 

Соціально-педагогічна адаптація студентів : навч.-метод. 

посіб. / Г. П. Асиркіна, І. М. Мельникова, О. Ю. Удалова, Ю. 

В. Ївженко ; за заг. ред.: О. А. Удалової, Г. В. Буянової. – К. : 

Аграрна освіта, 2015. – 246 с. 

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

Анотація: У навчально-методичному посібнику представлено основні 

положення соціально-педагогічної роботи адаптації студентів у вищому 

навчальному закладі; запропоновано окремі напрямки роботи та виховні 

технології діяльності педагогічних працівників ВНЗ; розкрито оптимальні 

умови соціального та професійного становлення студентської молоді.  

 

67.  74.200.

264я73-1 

С 69 

 

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості 

учня в системі навчально-виховного процессу : посібник / [В. 

О. Киричук, Н. Б. Гонтаровська, О. В. Прашко [та ін.] ; за заг. 

ред. В. О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обда-

рованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 

192 с. 

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

Анотація: У посібнику розкриваються сутність функції, особливості 

та теоретико-практичні аспекти соціально-педагогічних технологій 

проектування розвитку обдарованості в практиці роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів. Представлено актуальні тренінг-семінари щодо 

формування соціальної компетентності обдарованих учнів, співпраці з 

батьками, підвищення рівня адаптованості учнів, профорієнтації.  
 

68.  74.66я

21 

С 69 
 

Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. 

Галета, Т. Я. Довга [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Радула. – 2-е вид. – 

Х. : Мачулін, 2015. – 444 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: В сучасних умовах для долслідження значної кількості пе-

дагогічних явищ і процесів застосовується різноманітний соціологічний 

інструментарій. У цьому словникові вміщена значна кількість 

соціологічних та педагогічних понять, термінів, що використовуються й 

іншими соціальними науками.  

 

 



 

76 
 

76 

 

69.  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(2), ЦА(6) 

Анотація: У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та 

методичні підходи до вивчення і розвитку мотиваційно-смислових де-

термінант професійної саморегуляції педагогічних працівників. Особливу 

увагу при цьому приділено аксіологічним, духовним та культурологічним 

аспектам. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики 

мотиваційно-смислової сфери педагогічного персоналу, зокрема, презен-

товано конкретний дослідницький інструментарій. 
 

70.  74.200.

264я73-1 

Т 19 
 

Тарадайник В. М.  
Використання інформаційно-соціального середовища розвитку 

обдарованої дитини : посібник / В. М. Тарадайник ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К. : Вид-во Ін-ту 

обдарованої дитини, 2014. – 68 с. 

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

Анотація: У посібнику представлено теоретичне узагальнення по-

няття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії 

в інформаційно-соціальному середовищі. Досліджено формування склад-

ної структури образу "Я" з позицій інтерактивних процесів взаємодії 

двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням пси-

холінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.  

 

71.  88.53я

73-1 

Т 45 
 

Титаренко Т. М.  
Сучасна психологія особистості : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / Т. М. Титаренко ; М-во освіти і науки 

України. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2013. – 372 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню 

психології особистості, приверне увагу проблема життєвого вибору, роз-

гляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання 

майбутнього.  

 

72.  74в 

У 74 
 

Усатенко Т. П.  
Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : моно-

графія / 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), ЦА(8) 

Анотація: Монографічне дослідження, розриваючи традиції та інно-

вації, наголошує на багатомірності української педагогічної думки в 

контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики. 



 

77 
 

77 

 

73.  74.247.

124 

Ф 79 

 

Формування освітнього середовища профільної школи : мо-

нографія / М. І. Піддячий, М. В. Васьківський, В. І. Доротюк 

[та ін.] ; за ред. М. І. Піддячого ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії висвітлено: моделі організації профільного 

навчання; процес підготовки старшокласників до життя та праці; со-

ціально-професійно зорієнтований освітньо-виховний простір; критерії 

освітньо-виховного простору із суспільною і соціально-економічною 

спрямованістю; процес формування навчально-виховного комплекту для 

старшої школи тощо.  

 

74.  88.1 

(4Австр)

6-736 

Ф 86 

 

Фрейд З.  
Психология бессознательного / З. Фрейд ; пер. с нем.  Г. В. 

Барышниковой. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 608 с. – 

(Philosophy). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В данной книге представляют большой интерес анализ 

детских неврозов, учение о влечениях, о принципах регуляции психической 

жизни, разбор конкретных клинических случаев и фактов повседневной 

жизни человека. Центральное место в сборнике занимает работа 

«Психопатология обыденной жизни», в которой на основе теории вы-

теснения Фрейд показал, что неосозноваемые мотивы обуславливают 

поведение человека в норме и патологии, что может быть эффективно 

использовано в целях диагностики и терапии. 

 

75.  74.480 

Ф 95 
 

Фурман А. В.  
Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : монографія / А. 

В. Фурман, С. К. Шандрук. – Т. : Вид-во ТНЕУ, 2014. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В міждисциплінарному дослідженні здійснене обгрунтуван-

ня теоретичних і проектно-технічних засад постання організаційно-діяль- 

нісних ігор, принципів, засобів та інструментів їх проведення як форми, 

методу та інтегральної умови розвитку методологічного мислення, 

професійної компетентності і творчих здібностей студентів сучасного 

ВНЗ. 

 

76.  74.489 

Х 76 
 

Хомич Л. О.  
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного ро-

звитку 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. 

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

Анотація: У монографії висвітлено концептуальні засади  функціонуван-

ція: У монографії висвітлено концептуальні засади  функціонуван-ня 



 

78 
 

78 

полікультурної освіти в епоху глобалізації, проаналізовано тенденції за-

гальнокультурного розвитку особистості педагога в історичному та 

сучасному аспектах.  

77.  88.745.

81 

Х 79 
 

Хорни К.  
Невротическая личность нашего времени / К. Хорни ; пер. с 

англ.  А. М. Боковикова. – 2-е изд. – М. : Академический 

Проект, 2008. – 208 с. – (Психологические технологии). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Хорни предлагает читателю эффективный алгоритм 

анализа и преодоления своих внутренних комплексов и конфликтов. Осо-

бое внимание уделено не прошлым, а существующим в данное время 

конфликтам невротика и попыткам их решения, а также его насущным 

тревогам и созданным от них защитам. 

 

78.  74.204.

21кр 

Ц 37 

 

Ценности профессиональной деятельности современного 

педагога : межвузовский сб. науч. тр. / под общ. ред.: М. И. 

Лукьяновой, Е. А. Лодатко. – Черкассы ; Ульяновск : Изд-во 

УИПКПРО, 2011. – 272 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анyотацbя: В статьях авторов международного межвузовского 

сборника научных трудов раскрываются вопросы аксиологии образова-

ния. Особое внимание уделяется проблеме собственно профессиональных 

педагогических ценностей, характеризующих профессиональное ста-

новление, развитие и самосовершенствование личности современного 

учителя.  

 

79.  74кр 

Ц 37 

 

Ценности современного образования : междунар. сб. науч. 

тр. / под общ ред.: М. И. Лукьяновой, Е. А. Лодатко. – Черкас-

сы ; Ульяновск : Изд-во УИПКПРО, 2011. – 392 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Авторы статей раскрывают методологические, теоре-

тические и прикладные подходы к знаниям о ценностях, об их природе, 

механизмах развития и способах функционирования в образовательной 

среде.    

 

80.  88.503 

Ч-16 

 

Чалдини Р. Б.  
Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться 

успеха / Р. Чалдини. – М. : ЭКСМО, 2013. – 416 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В этой книге Роберт Чалини, доктор наук, профессор 

психологии и признанный эксперт в сфере влияния и убеждения, рас-

сматривается шесть универсальных приемов, благодаря которым вы 

станете настоящим мастером уговоров. В то же время, зная об этих 

приемах, вы всегда сможет избежать нежелательного воздействия со 

стороны. 

 

81.  88.69-7

кр 

Черкашина Т. В.  
Теоретические и методические основы профессионального 



 

79 
 

79 

Ч-48 
 

самосовершенствования преподавателя как субъекта самопо-

знавательной деятельности : монография / Т. В. Черкашина ; 

науч. ред. Н. Б. Евтух. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 

440 с. : вкл. арк. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В монографии освещены актуальные проблемы самопо-

знания и профессионально-личностного самосовершенствования приме-

нительно к современной педагогической практике. Представлены уров-

невые интегративные характеристики профессионального самосовер-

шенствования, профессиональной педагогической компетентности, 

коммуникативной педагогической культуры преподавателя как субъекта 

самопознавательной деятельности.  
 

82.  88.3в 

я73-1 

Ш 19 

 

Шамлян К.  
Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. 

Шамлян, М. Кліманська ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с. : мал. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику висвітлено теоретичні основи проективної 

психології, специфіку проективних методів, їхню роль у цілісному глибин-

бин-

но-психологічному дослідженні особистості; велика увага приділяється 

розкриттю феномена проекції. Детально розглянуто зміст, теоретичне 

обгрунтування і різні підходи до інтерпретації методики Г. Роршаха і 

ТАТ Г. Мюррея. Пропонується більш глибоке вивчення поширених у нашій 

країні проективних методик (М. Люшера, деяких малюнкових методик), 

а також ознайомлення з маловідомими та оригінальними проективними 

техніками.  

 

83.  88я21 

Ш 23 

 

Шапарь В. Б.  
Новейший психологический словарь / В. Б. Шапарь, В. Е. Рос-

соха, О. В. Шапарь ; под общ. ред. В. Б. Шапаря. – 4-е изд. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 807 с. – (Словари). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Психологический словарь содержит более 3 тысяч тер-

минов, отражающих современное состояние психологической науки. В 

нем представлен понятийный, методологический и концептуальный ап-

парат основных отраслей психологии. В словаре значительное внимание 

уделено терминам психоанализа и других направлений психологии, а 

также методикам, позволяющим исследовать глубинные особенности 

человеческой личности. 

 

84.  74.03 

(0)5-42

9кр 

Ш 83 
 

Шпак В. П.  
Реабілітаційна діяльність зарубіжних і вітчизняних виправ-

но-виховних закладів у ХІХ – на початку ХХ століття : [моно-

графія] / В. Шпак. – Полтава : АСМІ, 2005. – 333 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Монографія подана як теоретичне підгрунтя організації 



 

80 
 

80 

виправного виховання обраного хронологічного періоду розглядається 

його нормативно-правова база, характеризується досвід роботи ав-

торських шкіл та експериментальних педагогічних закладів, акцен-

тується значення церковної, приватної та громадської благодійності в 

налагодженні реабілітаційної роботи з "важкими у виховному розумінні" 

дітьми. Окрема увага приділяється деталізації практичного досвіду ре-

абілітаційної роботи передових виправно-виховних закладів Західної 

Європи, Північно-Американських Сполучених Штатів, Росії та України 

XIX – початку XX ст. 

 

85.  88.504

я73-1 

Я 90 

 

Яхно Т. П.  
Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. для студен-

тів вищ. навч. закл. / Т. П. Яхно, О. І. Куревіна ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Львівська комерц. акад. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник знайомить студентів з алгоритмом 

проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення 

комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з 

зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішен-

ня.  

 

 



 

81 
 

81 

  

 
 

 

 
    

1.  75.0я7

3-1кр 

Ф 50 
 

Фізіологія спортивної діяльності : підруч. для студ. навч. 

закл. фіз. виховання і спорту / А. С. Ровний, В. М. Ільїн, В. С. 

Лизогуб, О. О. Ровна ; МОН України, Харківська держ. акад. 

фіз. культури, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. – Х. : Вид-во ХНАДУ, 2015. – 556 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(3) 

Анотація: Підручник складається із двох частин. "Загальні 

фізіологічні закономірності при забезпеченні спортивної діяльності" в 

якій наведено матеріали, що стосуються закономірностей формування і 

управління рухами та фактори, що впливають на спеціальну спортивну 

працездатність. В другій частині "Фізіологічна характеристика 

спеціальної спортивної діяльності" викладена характеристика стану 

організму під час спортивної діяльності; фізіологічні і психологічні ос-

нови формування рухових навичок; фізіологічна характеристика спор-

тивного тренування і основи розвитку тренованості; фізіологічні особ-

ливості спортивного відбору. 
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1.  76.032.

471.3 

Б 61 

Білоус О. М.  
Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тема-

тика : навч. посіб. / О. М. Білоус ; наук. конс. І. В. Крупський ; 

МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. шк. жур-

налістики. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 254 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику  вперше в Україні системно 

викладено концептуально-теоретичні засади функціонування регіональ-

ного телебачення. Осмислено роль і місце регіонального телебачення в 

контексті формування в дітей, підлітків, юнацтва морально-духовної, 

національно-патріотичної свідомості.  

 

2.  76.0 

С 25 

 

Свобода медиа в странах Восточного партнерства-2013 / над 

публ. работали: А. Алиев [и др.] ; отв. за вып. Н. Сад ; ред.: А. 

Марциновский, А. Кулаков. – К., 2014. – 160 с. 

Количество экзепмляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Данная публикация является итогом первого года реали-

зации проекта "Мониторинг свободы медиа стран Восточного парт-

нерства". Цель проекта – поддержать свободу медиа в странах Во-

сточного партнерства (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 

Молдове и Украине) путем информирования граждан этих стран и 

международного сообщества о ситуации с соблюдением прав и свобод 

журналистов. 
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1.  84(4Ан)-

4 

Д 40 
 

Jerome Jerom K.  
Three Men on the Bummel = Троє на бумелі / Jerom K. Jerome. – 

K. : Znannia, 2015. – 224 с. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Автор з гумором зображує своїх співвітчизників, предме-

том уваги стали мешканці Німеччини. Герої подорожують країною, по-

трапляючи в кумедні ситуації, і спостерігають за життям німців, 

звиклих у всьому підтримувати порядок. Тож перед нами постають 

неймовірно самобутні, дотепні та яскраві картини з життя німецьких 

містян і селян. Невимушений стиль оповіді, доброзичливість і спосте-

режливість героїв, їхнє вміння неординарно сприймати життя захо-

плюють читачів з перших сторінок. 

 

2.  84(4Ан)-

4 

S 84 
 

Stevenson Robert Louis.  

Treasure Island = Острів скарбів / Robert Louis Stevenson. – K. : 

Znannia, 2015. – 255 p. – (English Library). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Автор майстерно доводить, що небезпеки безлюдного ост-

рова, підступність жадібних піратів і таємничі скарби – це саме те, що 

потрібно юному мрійнику для найзахопливішої подорожі у житті. А 

прихильність багатьох поколінь читачів, яка зробила цю книгу колискою 

світової літератури, тільки підтверджує вдалість такого рецепту 

пригод. 

 

3.  84(4Укр)

6-4 

Б43 
 

Белімова Т.  
Київ. UA : роман / Т. Белімова. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2013. – 254 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Із «золотої клітки», до  якої, наче птаху, посадив чоловік, 

Альона намагається вирватися на свободу. Єдиний спосіб втечі – це ме-

режа Інтернет, де майже кожен співрозмовник бачить у ній те, на що 

давно не звертає уваги її чоловік. Та навіть нові віртуальні друзі не до-

помагатимуть, адже це просто не їхня проблема... Чи зможе вона 

знайти бодай частину того щастя, на яке заслуговує? 

 

4.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Б 68 
 

Блакитне небо Михайла Петренка / упоряд., авт. проекту М. 

П. Фень (Петренко). – Слов'янськ : Друкарський двір, 2012. – 

220 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: Збірка хронікально-документальних розповідей про життя і 

творчість видатного українського поета, першого в історії міста Слов'ян-

ська поета-романтика Михайла Петренка (1817–1862) – автора слів 

всесвітньо відомих пісень «Дивлюся я на небо...», «Взяв би я бандуру...» 

та хвилюючих поезій про наш край. У 2012 році виповнюється і 195 років 

з дня народження поета, і 150 років з дня його смерті. 

 

5.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Б 83 

 

Боронь О.  
Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: ре-

цепція та інтертекстуальні зв'язки : [монографія] / О. Боронь ; 

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

тика, 2014. – 160 с. 

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

Анотація: У книзі досліджено контактно-генетичні зв'язки повістей 

Шевченка з творами англійського і французького письменства, розгля-

нуто численні інтертестуальні відсилання у Шевченковій прозі до зна-

кових явищ згаданих літератур, обгрунтовано деякі типологічні паралелі. 

 

6.  81.411 

Б 90 

 

Бублейник Л. В.  
Вибрані праці : зб. наук. ст. / Л. В. Бублейник ; упоряд., авт. 

передм.: К. Л. Оляндер, Л. К. Муляр. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 

707 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірник увійшли статті присвячені широкій мовній пробле-

матиці, зокрема семантичним відносинам за ознакою внутрішньої фор-

ми в лексиці східнослов'янських мов, лексико-стилістичним відповіднос-

тям польської та української мов та перекладам близькоспоріднених мов.  
 

7.  83.3 

(4Укр)

6-8 

В 48 
 

Володимир Винниченко: «Бо я – українець» : дай-

джест-конспект життя і творчості за матеріалами дослідж. Во-

лодимира Панченка. Кн. 1 / авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. 

Яровенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 504 с. : фото. – 

(Стилет і стилос трьох степовиків). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Спектр проблемних питань, порушених науковцями Кірово-

градщини і представлений в даній оригінальній формі, справді величез-

ний. Не нав'язуючи певної позиції щодо оцінки запропонованих ма-

теріалів, автори проекту створюють тим самим умови для аналітич-

ного аналізу їх читачем. 

 

8.  83.3(4)

6-022 

В 68 

 

Волощук Є. В.  
Доба «ізмів»: модернізм та авангардизм у західноєвропейській 

літературі першої половини ХХ століття / Є. В. Волощук, Б. Я. 

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

Академперіодика, 2014. – 324 с. – (Наука для всіх). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 
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Анотація: У книзі вияскравлюються засадничі теоретико- та істори-

ко-літературні питання сучасного модернознавства, а також подаєть-

ся низка літературних портретів класиків модернізму та авангардизму. 

Огляди художньої практики митців доповнено аналізом окремих їхніх 

творів, що увійшли до літературного канону XX ст. 

 

9.  84(4Ан)-

4 

Г 60 
 

Голдинг В.  
Володар мух : роман / В. Голдинг ; пер. С. Павличко. – Х. : 

Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 303 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Внаслідок авіакатастрофи кілька дітей потрапляють на 

безлюдний острів, дуже схожий на райський куточок. Безмежний океан, 

тропічні пальми, кришталеве джерело, таємнича печера... Тут є все, 

крім дорослих… 

 

10.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Г 63 
 

Гольник О. О.  
Міф у художньому світі Євгена Маланюка : [монографія] / О. 

О. Гольник. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с. : іл. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: Книга присвячена дослідженню міфопоетики Є. Маланюка, 

яка обсервується шляхом художньої трансформації міфологічних моти-

вів та образів у творчості митця. У центрі наукових роздумів знахо-

диться авторська картина світу, котра представлена у варіантах кос-

могонічного та есхатологічного мотивів, утілених через систему 

міфопоетичних знаків і символів.  

 

11.  84 

(4Укр)

6-5 

Г 65 
 

Гончар Ю.  
Філософія травня : поезії / Ю. Гончар. – Черкаси : САН, 2005. – 

96 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Видання, з яким авторка приходить до свого сучасника, ви-

важене, вистраждане, насичене новаторством, підкреслено-ліричне. 

 

12.  84(4Укр) 

6-5кр 

Г 69 

 

Горішна Н. В.  
Поет у спідниці : літ. пародії / Н. В. Горішна. – Черкаси : Вер-

тикаль : Кандич С. Г., 2010. – 64 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Книга містить півсотні пародій (включаючи автопародії) 

на вірші черкаських поетів. Та, власне, це й не пародії, а дружні шаржі, 

доброзичливі усмішки (а, може, – погляд жіночого ока?) на творчість 

митців. 

 

13.  84(4Укр) 

6-5кр 

Г 69 

 

Горішна Н. В.  
Право на весну : поезії / Н. В. Горішна. – Черкаси : Бра-

ма-Україна, 2008. – 231 с. 

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

Анотація: Нова книга Наталії Горішної попри весняну назву – це книга 
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філософської лірики. 

14.  84(4Укр) 

6-5кр 

Г 69 
 

Горішна Н. В.  
Сутність: поезії у стилі хоку /  Н. В. Горішна. – Черкаси : 

Вертикаль : Кандич С. Г., 2008. – 148 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Це перша і поки що єдина на українських теренах поетична 

книга, написана у формі класичних японських хоку із дотриманням роз-

міру. Автор називає свої хоку "стилізованими" очевидно тому, що в них 

постає не чужорідна, а справжня – барвиста і образна  – українська 

поезія, закосичена любов'ю до рідного краю.  

 

15.  84(4Укр) 

6-4кр 

Г 67 
 

Горб-Дубова Т. П.  
Лебедина пісня серця / Т. П. Горб-Дубова. – Черкаси : Відлун-

ня-Плюс, 2003. – 160 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Книга відображає спогади про Велику Вітчизняну війну, 

життя Холодноярського партизанського загону та  роздуми над взає-

минами між людьми. 

 

16.  81.2Ук-

923.6 

Г 87 

 

Громик Ю. В.  
Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Ю. В. Громик. – К. : Центр учбової л-ри, 2013. – 140 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, за-

уваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також 

систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український 

правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і 

пунктограмах. Робота з посібником оптимізує вивчення студентами 

курсу "Український правопис", підвищить рівень культури їхнього пи-

семного мовлення.  
 

17.  83.3 

(4Укр)

6-022 

Г 94 

 

Гундорова Т.  
Післячорнобильська бібліотека. Український літературний 

постмодернізм : [монографія] / Т. Гундорова. – 2-е вид., випр. і 

допов. – К. : Критика, 2013. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книжці літературу українського постмодернізму осмис-

лено як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних транс-

формацій, здійснюваних в ігровий спосіб, а його метафорою служить 

«післячорнобильська бібліотека» – набір текстів, топосів, цитат, дис-

курсів, сюжетів, імен, канонів, розгорнених на зламі ХХ–ХХІ століть. 

Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачено 

як карнавалізований і постапокаліптичний, а Чорнобиль – як сло-

во-символ, що позначає стан присутносте після травми.  

 

18.  84 

(4Укр)

6-4 

Денисенко Л. В.  
Калейдоскоп часу / Л. В. Денисенко. – Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2013. – 318 с. 



 

87 
 

87 

Д 33 
 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Усім нам, незалежно від віку, хочеться, щоб наші історії 

закінчувалися щасливо та розпочиналися інші. Саме про стосунки з ча-

сом і віком ідеться у цій збірці, що містить легкі й іронічні оповідання 

та комедійну драму. 

 

19.  84 

(4Укр)

6-4 

Д 33 
 

Денисенко Л.  
Нова стара баба : повісті / Л. Денисенко ; авт. передм. Т. Тро-

фименко. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 270 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Читача потішить читання цього чудового твору, просяк-

нутого не лише гумором і легкою іронією, а й життєвою мудрістю, не-

нав’язливими, нестандартними філософськими роздумами й висновками, 

колоритно, часто-густо «хуліганською» мовою персонажів. 

 

20.  84 

(4Укр)

6-4 

Д 71 
 

Дочинець М. І.  
Горянин. Води Господніх русел : роман / М. І. Дочинець. – 

Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 312 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Ця книга – про «стяжання духу», мудрість любові, про па-

м'ять серця, силу терпіння і високість людської душі. І про те, що кожен 

наш день – це сходження до чогось і спуск у нікуди… А ще між рядками 

цього роману буяє джерельний нурт стихії Карпатського Світу. 

 

21.  84 

(4Укр)

6-4 

Д 71 
 

Дочинець М. І.  
Криничар. Діяріуш найбагатшого чоловіка Мукачівської 

домінії : роман / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська ве-

жа, 2012. – 332 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Автор радить завжди прислухатися до власного 

внутрішнього голосу, жити з вірою, а головне бути вірним собі, шукати 

радість у всьому, завжди мати при собі потішне слово і робити добро. 

Та ніколи не чекати подяки… 

 

22.  84 

(4Укр)

6-4 

Д 71 

 

Дочинець М. І.  
Многії літа. Благії літа. Заповіти 104-річного Андрія Ворона – 

як жити довго в здоров'ї, щасті і радості / М. І. Дочинець. – 

Мукачеве : Карпатська Вежа, 2013. – 148 с. : іл. 

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

Анотація: Сьогодні є багато поглядів і теорій про те, як жити у щасті і 

здоров’ї, як довше зберегти молодість і радість буття. Заповіді 

104-річного карпатського мудреця Андрія Ворона – безцінний подарунок для 

тих, хто хоче отримати систему знань і вмінь зцілення своєї душі і тіла. 
 

23.  84 

(4Укр)

6-4 

Дочинець М. І.  
Світован. Штудії під небесним шатром : роман-намисто / М. І. 

Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2014. – 232 с. 



 

88 
 

88 

Д 71 
 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Ця книга – повна захоплення і любові розповідь про мандри в 

горах із мудрецем Андрієм Вороном, якого вже встигли назвати україн-

ським Сократом. Він жив, як дихав, власним життям явив спро-

можність бути вільним у світі, який ловить і поневолює людину. Між 

рядками щирого письма живе горний дух, нутр живої природи, правда 

первісної оселі. 

 

24.  81.001.

2кр 

Ж 12 

 

Жаботинская С. А.  
Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – Антимай-

дан : словарь-тезаурус лексических инноваций / С. А. Жабо-

тинская. – Черкассы, 2015. – 90 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Книга – замечательный сборник и опыт толкового сло-

варя терминов, идиоматических выражений и неологизмов, возникших со 

времени начала драматических событий на киевском Майдане в 2013 

году. 

 

25. 84(4Укр)

6-4 

І-19 

 

Іваничук Р. І.  
Мальви. Орда : романи / Р. І. Іваничук ; худ.-іл. С. В. Кривен-

ченко ; худ.-оформ. А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2012. – 416 с. – 

(Історія України в романах). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс пись-

меннику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зоб-

ражує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. 

Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її 

дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. 

Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих ба-

сурманством юнаків і дівчинку, яких автор символічно називає мальвами. 

У романі «Орда» (1992) відтворені події мазепинської доби в історії 

України – зруйнування гетьманської столиці Батурина. 

 

26. 81.2Укр 

І-19 

 

Іванишин В.  
Мова і нація: тези про місце і роль мови в національному від-

родженні України / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – 4-е 

вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 219 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Запропонована праця в лаконічній формі тез висвітлює мо-

вознавчу проблематику, пов'язану із суттю, роллю та функціонуванням 

мови в суспільстві, розкриває механізм денаціоналізації народу на мов-

ному грунті, подає науковий матеріал, необхідний кожному громадяни-

нові для вироблення мовознавчого світогляду, належного  становлення 

до рідної та інших мов. 

 

27. 83.0 

І-19 

 

Іванишин П.  
Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні 

та прагматичні аспекти) : монографія / П. Іванишин ; НАН 



 

89 
 

89 

України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Дрогобич : Відроджен-

ня, 2005. – 308 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга присвячена вивченню основних теоретичних та прагма-

тичних аспектів національно-екзистенціальної методології. У межах 

аналізу різноманітних методологічних, теоретико-літературних, істо-

рико-літературних, метакритичних питань обгрунтовується розгляд 

окресленої інтерпретації як власне притаманної українській культурній 

традиції системи регулятивних принципів осмислення художньо-літера- 

турних явищ та закономірностей. 

 

28. 80 И 

І-67 

 

Іноземна філологія : укр. наук. зб. Вип. 127. Ч. 1 / Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка ; редкол.: А. Й. Паславська (голов. ред.) [та 

ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 280 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У статтях збірника висвітлено питання семантики, сло-

вотвору, синтаксису, лінгвофілософії, термінознавства, прагматики, 

стилістики та дискурсознавства, а також перекладознавства, кон-

трастивної лінгвістики, класичної філології, літературознавства й ме-

тодики викладання іноземних мов. 
Вип. 127. Ч. 2. – 308 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Висвітлено актуальні питання сучасного перекадознавства, 

розглядаються теоретичні й практичні аспекти перекладу, переклада-

цькі концепції. Особлива увага звернена на постать Г. П. Кочура як пе-

рекладача, історика і теоретика українського художнього перекладу.  

 

29. 83.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історії літератури : зб. ст. / Центр гуманітарних дослідж. ЛНУ 

ім. І. Франка ; упоряд.: О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. – 

К. : Смолоскип ; Л. : Літопис, 2010. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В збірнику вміщено низку наукових роздумів, в яких 

висвітлюється історія літератури; оглядаються стосунки між 

історією та літературою; багатокультурність та історія саме га-

лицької літератури; висвітлюється природа і рівні історії літератури; 

німецькомовна поезія Буковини тощо. 

 

30. 83.3 

(4Укр) 

І-90 

 

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

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

авт. передм. М. Жулинський. – К. : Наукова думка. – 2013 

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

ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 840 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Перший том присвячено літературі раннього і зрілого Се-

редньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X – 

перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга 

половина XIII – перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений рене-

сансними віяннями. 



 

90 
 

90 

Т. 4 : Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред. М. Жу-

линський. – 2014. – 783 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Четвертий том присвячено одній постаті – Тарасу Шев-

ченку. Автор здійснює літературознавчу інтерпретацію творчої спад-

щини Кобзаря у поєднанні з розповіддю про його життєвий і творчий 

шлях, з'ясовуючи природу його феноменальної популярності та впливу на 

уми і почуття багатьох поколінь українців. 

 

31.  84 

(4Укр)

6-4 

К 38 
 

Кідрук М. І.  
Бот : роман / М. І. Кідрук. – 3-є вид. – Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2014. – 479 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Це перший український технотрилер, гостросюжетний 

роман, в якому поєднуються сучасні технології, людська психологія та 

чисто голлівудський "екшн". Події в книзі вигадані, проте все решта – 

місця, природні об’єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості живих 

організмів – цілком реальне. Майстерно описані технічні деталі роблять 

роман небувало реалістичним. 
 

32.  84 

(4Укр)

6-4 

К 38 
 

Кідрук М. І.  
Небратні. Україна – Росія: енциклопедія протистояння / М. І. 

Кідрук ; передм. А. Любки. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2015. – 302 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Щоб зрозуміти події, які нині розбурхують нашу країну, 

треба перш за все усвідомити їхні причини. Автор провів власне публі-

цистичне дослідження щодо відносин двох держав – України і Росії, 

аналізуючи, чи насправді були такими безхмарними стосунки "братер-

ських" країн, розвінчуючи сталі міфи та даючи прогнози щодо конфлікту 

між країнами. 

 

33.  81.2Ук-

421 

К 21 
 

Караванський С.  
Практичний словник синонімів української мови / С. Караван-

ський. – 4-е вид., опрацьоване і значно допов. – Л. : БаК, 2012. 

– 524 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, 

надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянт-

них форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, 

словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни 

й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: ново-

твори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., 

але наводить і форми усталені колоніяльним правописом. 

 

34.  84 

(4Укр)6-4 

К 26 

Карпа І. І.  
Добло і зло / І. І. Карпа. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 

320 с. 
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 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: На початку 2009 року книжку «Добло і Зло» визнано книж-

кою-невдахою року – вона здобула приз «Золота булька». Водночас, за 

рейтингом читачів журналу «Кореспондент», книга «Добло і Зло» 

ввійшла до десятки найкращих українських книг 2009 року. У читача є 

унікальна можливість дати свою оцінку твору письменниці. 

 

35.  84 

(4Австр)-

4 

К 30 
 

Кафка Ф.  
Твори: оповідання, романи, листи, щоденники / Ф. Кафка ; пер. 

з нім.: Є. Попович, О. Логвиненко, П. Таращук ; [авт. передм. 

Д. Затонський]. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 592 с. – 

(Доросла серія). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У книзі вибраних творів Франца Кафки – одного з найвидат-

ніших німецькомовних письменників XX століття, австрійського чинов-

ника, європейського страдника і громадянина Чехії – подано оповідання з 

усіх прижиттєвих та посмертних видань, романи "Процес", "Америка" 

(уривок), "Замок" (уривок), а також його листи і щоденники. Це найпов-

ніше видання творів Кафки українською мовою. 
 

36.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

К 57 
 

Кодак М. П.  
Огром Євгена Плужника – поета : монографія / М. П. Кодак ; 

Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Луцьк : 

Твердиня, 2009. – 190 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Розглядається поетична творчість Євгена Плужника 

(1898–1936). Найбільше місця приділено його поемам –„Галілей” 

та „Канів”, а також розглянуто дві прижиттєві збірки – „Дні” (1926), 

„Рання осінь” (1927) та рукописну „Рівновага” (1933). Остання поба-

чила світ лише 1966 року у складі „Вибраних поезій”. Окрім того, в полі 

зору М. Кодака й вірші Є. Плужника, що не ввійшли до збірок. 

 

37.  84 

(4Укр)

6-4 

К 67 

 

Корній Д.  
Зірка для тебе : роман / Д. Корній ; поет. оздоблення Л. Долик. – 

Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 303 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Вона – Зоряна, Зірка. Він – Сергій, Лічозір. Ці двоє дивні, і 

вони не могли не зустрітися, хай навіть ця зустріч принесла обом 

страждання. історія їхнього кохання почалась як чудесне визволення зі 

світу самотності, страху та гріха. Ці двоє пізнали божественну 

радість і єднання душ. Але невдовзі настануть часи туги, і вони мають 

подолати їх любов`ю, якої ще не було: ось вона, беріть, володійте, ця 

зірка – для вас. 

 

38.  84 

(4Укр)

6-4 

К 67 

Корній Д.  
Щоденник Мавки : роман / Д. Корній ; передм. О. Хвостової. – 

Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 302 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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 Анотація: Наче грім серед ясного неба була для Магди зрада чоловіка. 

Все її життя миттєво розпалося, як картковий будиночок, мало не 

розчавивши її. Проте втрата себе колишньої стала для Магди водночас її 

новим народженням...  Відтепер вона – Мавка, чарівна й нещадна, жінка, 

яка підкорює чоловіків і розбиває їхні серця, міцно зачинивши двері у влас-

не...   

 

39.  84 

(4Укр)

6-4 

К 69 

 

Корсак І.  
Вибух у пустелі : роман / І. Корсак. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 

236 с. – (Сучасний Бестселер України). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Це роман про знакову українську родину Кістяківських, яка 

славні діла по собі полишила на кількох континентах. Водночас охоплює 

книга події та явища значно ширше, оповідає вона про вагомий внесок 

українства у наукові здобутки людства, у високі технології сучасності, 

авторство яких інколи чужаниця привласнює.  

 

40.  84 

(4Укр)

6-4 

К 69 

 

Корсак І.  
На межі: приповістки та сильвети / І. Корсак. – К. : Ярославів 

Вал, 2013. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Оповідки та новели, писані в різні роки і про різні часи, чи-

мось нагадують ґрунтовий профіль, розріз ґрунту по вертикалі. Уваж-

ний знавець в тому розрізі зможе прочитати про літа добрі та злі, про 

повені та землетруси – і ще чимало здатна оповісти земля. 

 

41.  83.3 

(4Укр)

5-8...2 

К 78 

 

Кралюк П. М.  
Тарас Шевченко: незауважене / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 

2015. – 231 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й 

творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську по-

дорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького 

Єванглія та деяких відомих культурних діячів. 

 

42.  84 

(4Укр)

6-4 

К 88 

 

Кудін А.  
Як вижити у в'язниці : [практ. посіб. по боротьбі з тероризмом] / 

А. Кудін. – Л. : Кальварія, 2001. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У "демократичній" Україні ГУЛАГУ немає. Але саме в "де-

мократичній" Україні тебе можуть запхати до КПУ (не плутати з 

компартією України!) без зачитання твоїх прав. Просто тому, що ти 

комусь не сподобався. Як поводитися в СІЗО,  КПУ (камері попередньо-

го ув'язнення), як вийти з них Людиною, як стати істиним християнином 

і як не продатися продажній владі – саме про це книжка Андрія Кудіна.  

 

43.  81.2Ук-7 

К 90 

Культура слова : [зб. ст.]. Вип. 76 / Нац. акад. наук України, 

Ін-т укр. мови ; редкол.: С. Я. Єрмоленко (відп. ред.) К. Г. Го-



 

93 
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 роденська, П. Ю. Гриценко [та ін.]. – К. : Видавн. дім Дмитра 

Бураго, 2012. – 190 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику висвітлено важливі питання стилістики, лекси-

кології, термінології та граматики української мови, вміщено теоретичну 

розвідку про інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у 

сучасній гуманітарній парадигмі та практичні рекомендації щодо розріз-

нення та правильного вживання слів, граматичних форм. 

 

44.  83.8 

Л 64 
 

Література. Діти. Час : [вісник Центру дослідж. л-ри для 

дітей та юнацтва]. Вип. 1 / Центр дослідж. л-ри для дітей та 

юнацтва. – Т. : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 191 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику публікуються дослідження, статті, розвідки, що 

висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії літератури для мо-

лодого покоління, аналізують принципи літературної освіти, розгляда-

ють методичні аспекти вивчення художніх текстів у школі та вищих 

навчальних закладах, окреслюють тенденції розвитку дитячого читання. 

 

45.  83.002.1 

Л 63 
 

Літературна компаративістика : [наук. зб.]. Вип. 4. Імаголо- 

гічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та пара-

дигми. Ч. 1 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред-

кол.: Д. С. Наливайко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Стилос, 2011. – 

296 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Випуск збірника присвячений проблемам імагології – між-

дисциплінарної галузі гуманітарних наук, яка вивчає сприйняття літе-

ратурою інших народів і культур, уявлення про чужий національний ха-

рактер тощо.  

 

46.  83кр 

Л 64 
 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. 

наук. пр. Вип. 18-20 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого, Осередок наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В. Т. 

Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Чер-

каси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Пропонований випуск наукового збірника, присвячений 

210-річниці з дня народження М. О. Максимовича, основну увагу зосе-

реджено на широкому спектрі фольклорних і фольклористичних проблем.  

 

47.  84 

(4Укр)

6кр 

Л 38 
 

Левченко С. П.  
Вечірнє шоссе : поезія, проза / С. П. Левченко. – Черкаси : Ча-

баненко Ю. А., 2014. – 138 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Книга присвячена пам'яті дочки автора Ані, яка була для 

нього другом і колегою, людиною з природньою добротою, яка породжу-

вала любов, а значить усе – віру в спасіння і повернення. 
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48.  84 

(4Укр)

6кр 

Л 38 

 

Левченко С. П.  
Усе любов...: обрані та нові твори : поезія, переклади, п'єси, 

проза / С. П. Левченко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2010. – 300 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Ця книга – це, якоюсь мірою творчий підсумок автора за 35 

років, де обрані твори (далеко не всі) за цей період: поезія, перекладами, 

п'єси, проза. Поетична мова, як водяні знаки, проявляється тільки при 

певних умовах: коли автор і читач, хоч на мить, дихають в унісон.  

 

49.  84 

(4Укр)

6-4 

Л 63 

 

Лис В. С.  
Країна гіркої ніжності : роман / В. С. Лис. – Х. : Клуб сімейно- 

го дозвілля, 2015. – 366 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання... У неї 

було дивне ім`я і дивовижна доля. Даза, дочка радянського чиновника, у 

30-х роках пройде пекло дитбудинку, а після війни опиниться у вирі по-

встанської боротьби. Її донька Віталія, витончена естетка, покохає 

кримінального авторитета. Онуці Олесі в наш буремний час теж дове-

деться боротися за кохання... 

 

50.  84 

(4Укр)

6-4 

Л 63 

 

Лис В. С.  
Століття Якова : роман / В. С. Лис. – 2-е вид., стер. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 240 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Найкращий роман десятиріччя – короноване слово, яке вра-

зило літературну Україну! У житті старого Якова Меха на короткий 

час, мов той метелик, з'являється дівча-приблуда. Вона питає, чи любив 

він колись, – і виринає десь із глибини пам'яті його кохання, і біль втра-

ти, і круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й 

каяття... 

 

51.  84 

(4Укр)

6-5 

М 65 

 

Місевич В. Х.  
Ковток роси живої : поезія : вибране / В. Х. Місевич. – Чернівці : 

Букрек, 2014. – 308 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Порушуючи пов'язану з тривогою за сучасне і майбутнє 

України актуальну тематику, автор звертається у цій книзі також до 

вітчизняної давньої й новітнішої нашої історії. В його роздуми й пере-

живання приходять діти війни, воїни УПА, прості краяни з їхніми не-

простими в минулому та сьогоденні селянськими долями. Поетика Ва-

силя Місевича багата на формотворчі засоби. Тут природно сусідують 

узвичаєний класичний вірш і складніші взірці світової літературної тра-

диції: сонет, рондель, рубаї, хоку.  

 

52.  84 

(4Укр)

6-4 

Матіос М.  
Солодка Даруся: драма на три життя : роман / М. Матіос. – 7-е 

вид. – Л. : Піраміда, 2014. – 188 с. 
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М 34 
 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: «У цій драмі «на три життя» немає нічого однозначного: 

ні персонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає епохальних лю-

дей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує кри-

тика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». Саме сімейна сага, чим 

насправді є "Солодка Даруся", витворює правдивий дух минулої епохи, 

"родимі знаки" якої дотепер заважають частині сучасного суспільства 

сприймати українську історію без купюр, цензури і дратівливості.  
 

53.  84 

(4Укр)

6-4 

М 34 
 

Матіос М.  
Черевички Божої Матері: вирвана сторінка з буковинської саги : 

повість / М. Матіос. – Л. : Піраміда, 2013. – 208 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Іванка Борсук – головна героїня книжки, що перекочувала зі 

сторінок повісті «Москалиця», у свої дванадцять рочків розуміє найго-

ловніше: що є Добро і що є Зло. Бездоганне знання народних традицій і 

гуцульських вірувань, людської психології та історичних фактів і на цей 

раз дозволили Марії Матіос відтворити особливу драму людини ХХ століт-

тя на території, яку історик Тімоті Снайдер назвав "кривавими землями". 

 

54.  83.3 

(4Рос)5-

8...2 

М 48 
 

Мельниченко В. Ю.  
Гоголівська Москва : авт. енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. 

Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 832 с. : фо-

то. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Масштабна авторська енциклопедія – хроноскоп "Гоголів-

ська Москва" розповідає про українського генія з непозбутньою україн-

ською душею Миколу Гоголя у живому московському контексті його 

часів. Автор досліджує життя письменника у Першопрестольній, роз-

криває його дружбу з великими московськими українцями Михайлом 

Щепкіним, Михайлом Максимовичем, Осипом Бодянським.  

 

55.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

М 69 

 

Михида С. П.  
Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзер-

каллі : [монографія] : 135-ій річниці В. К. Винниченка присвяч. 

/ С. П. Михида. – 2-е допов. і перероб. – Кіровоград : 

Поліграф-Сервіс, 2015. – 168 с. : портр. – (Стилет і стилос 

трьох степовиків). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Книга репрезентує погляд на життєпис і творчість В. 

Винниченка крізь призму відображених у мегатексті слідів його особис-

тості. Використання здобутків психопоетики не обмежується залучен-

ням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на «системний екле-

тизм», взаємодію здобутків класичної, гуманістичної та егопсихології. 

 

56.  81.2Ук

кр 

М 74 

Мовне обличчя міста: Черкаси-2010 : матеріали наук.-практ. 

конф., [Черкаси, 1 червня 2010 р.] / редкол.: Л. І. Мацько (відп. 

ред.) [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 372 с. 



 

96 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику піднімаються актуальні питання функціонуван-

ня української мови в українському місті, її практичне та доцільне вико-

ристання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комуні-

кації, міської реклами тощо. 

 

57.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Н 34 
 

Нахлік Є. К.  
«І мертвим, і живим, і ненародженним», і самому собі: Шев-

ченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та 

власної екзистенції / Є. К. Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана 

Франка. – Л., 2014. – 472 с. – (Літературознавчі студії ; вип. 

20). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книжка складається з розвідок, у яких на основі сучасних 

наукових підходів осмислюються актуальні проблеми дослідження літе-

ратурної творчості Тараса Шевченка (романтизм, реалізм, революціо-

нізм, художній історизм, міфомислення, профетизм, поетична футуро-

логія, христологія, маріологія та антропологія, екзистенціали буття), 

розкривається поетове осмислення власної долі, художній світ окремих 

віршів і поем. 

  

58.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Н 34 

 

Нахлік Є. К.  
Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст- 

контекст / Є. К. Нахлік ; наук. ред. В. Панченко ; НАН Украї- 

ни, Ін-т Івана Франка. – Л., 2015. – 544 с. – (Літературознавчі 

студії ; вип. 21). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У центрі дослідницької уваги – художній світ Котляревського, 

перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості пись-

менника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський 

контекст. Більшу увагу, ніж доти, звернуто на національну проблема-

тику творів, їх політично-історичне тло.  

 

59.  81.2Ук-

923.71 

П 32 
 

Пінчук Ю. В.  
Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога : 

навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук ; М-во освіти і науки 

України. – К. : КНТ, 2015. – 160 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Зміст навчально-методичного посібника спрямований на 

висвітлення найважливіших питань риторики, культури та техніки 

мовлення, без яких неможливе формування мовленнєвої і в цілому пе-

дагогічної майстерності вчителя-логопеда. 
 

60.  83.3 

(4Укр)

5-8...3 

П 22 

Пашук А. І.  
І. Франко про марксизм і соціал-демократизм : монографія / А. 

І. Пашук ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 176 с. 
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 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), (1) 

Анотація: Проаналізовано погляди Івана Франка на ідеї марксизму, со-

ціал-демократизму та різні вчення суспільного розвитку, які впливали на 

життя українського народу. 

 

61.  84 

(4Укр)

6-5я4 

П 45 
 

Поети Празької школи: Срібні сурми : антологія / упоряд., 

авт. передм. М. Ільницький. – К. : Смолоскип, 2009. – 916 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В антології зібрано твори поетів української еміграції 

1920-30-х років XX століття з угрупування, яке в літературознавстві 

здобуло назву – Празька школа.  

 

62.  83.3 

(4Укр)

5-8...4

П 50 

Поліщук В. Т.  
Михайло Старицький: методологічні аспекти творчості : мо-

нографічне дослідж. / В. Т. Поліщук. – Черкаси : БРАМА : 

Вовчок О. Ю., 2003. – 100 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографічному дослідженні вперше проводиться си-

стемний аналіз з методології творчості видатного українського пись-

менника класика М. П. Старицького (1840–1904). 

 

63.  81.2Ук-

923.7 

П 58 

 

Попович А. С.  
Українська мова в засобах масової комунікації. Навчаль-

но-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. 

Марчук ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. 

Огієнка. – К. : КНТ, 2015. – 299 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2)  

Анотація: У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми 

дисципліни "Українська мова в засобах масової комунікації", конспект 

лекцій, методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабора-

торних занять та самостійної роботи, схеми лінгвістичних аналізів, а 

також рекомендовану літературу. 

 

64.  81.2Лат-

923.33 

Р 32 

 

Ревак Н. Г.  
Латинська мова та основи біологічної термінології : підручник / 

Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим, О. Ю. Назаренко ; МОН України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2014. – 406 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Стисло викладено основи фонетики, морфології, синтакси-

су і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень 

іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики 

вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та по-

глиблюють теоретичні знання. Наведено латинські прислів'я і крилаті 

вислови, які мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також 

латинсько-український та українсько-латинський словники. 
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65.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Р  65 
 

Розумний Я.  
Батьківщина в поезії Яра Славутича : [монографія] / Я. Розум-

ний. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Хронологічно поданий аналіз усього літературного доробку 

Славутича розкриває еволюцію поетового «я» та світовідчуття, стриж-

нем якого залишається туга за рідним краєм, навіть при віднайденні та 

прийнятті нової домівки – прерійної Канади. 

 

66.  83.3 

(4Фр)-4 

Р 69 

 

Романова О. В.  
Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний 

роман : монографія / О. В. Романова ; відп. ред. М. М. Сулима ; 

НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси : Чаба-

ненко Ю. А., 2014. – 114 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографію присвячено деяким особливостям французького 

історичного роману XIX–XX століття. Розглядається питання ство-

рення та функціонування естетико-філософської моделі Середньовіччя у 

романах Ж. Мішлє, Ж-К. Гюїсмана та П. Клоссовські. 

 

67.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Р 69 
 

Романько В. І.  
Грицько Пилипович Бойко: життя та творчість : навч. посіб. / 

В. І. Романько. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2014. – 100 с. 

Кількість примірників: 1 – А2(1) 

Анотація: У даному посібнику наводяться біографічні відомості та 

аналізуються творчі здобутки Г. П. Бойка, розглядаються запитання 

для бесіди по раніш поданому фактичному матеріалу. Це перше серйозне 

дослідження життя та творчості Г. П. Бойка в українській критичній 

та науково-методичній літературі. 

 

68.  81.2Р-9

23.21кр 

С 29 

 

Селиванова Е. А.  
Современный русский язык. Морфология : учебник / Е. А. Се-

ливанова. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2013. – 288 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Учебник включает изложение 15 тем, каждая из кото-

рых сопровождается разработкой практического занятия и заданиями 

различных типов, имеющих целью не только реализацию полученных 

знаний на практике, но и развитие творческих, эвристических способ-

ностей студентов, формирование у критического видения традицион-

ных проблем русской морфологии.  

 

69.  81.18-9

23 

С 30 

 

Семенов А. Л.  
Основные положения общей теории перевода : учеб. пособие / 

А. Л. Семенов. – М. : Изд-во РУДН, 2005. – 100 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В пособии изложены основные теоретические положения 
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переводоведения в соответствии с наиболее популярными учебными 

программами по курсу перевода для высших учебных заведений, где специ-

альность переводчика является дополнительной к основной специальности. 

 

70.  83.3(4

Укр)6-

8...4 

С 47 

 

Слабошпицький М. Ф.  
Поет із пекла (Тодось Осьмачка) : роман-біографія / М. Ф. 

Слабошпицький. – 3-є вид. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 368 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – А2(1) 

Анотація: Тодось Осьмачка. Він був, за словами Маланюка, поетом на 

грані геніальності. Реальне життя Тодося Осьмачки нагадує легенду. У 

цій книзі йдеться про Осьмачку-легенду і Осьмачку-реальність, які так 

важко розмежувати. 

 

71.  84 

(4Укр)

6-4кр 

С 53 

 

Сніжко М. С.  
Любіть Україну! Думайте красиво! : афоризми і діалоги про 

красу, яка врятує Україну / М. С. Сніжко ; мал. А. Василенка. – 

Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2015. – 194 с. : мал. 

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

Анотація: На сторінках книги автор зібрав цитати і афоризми про 

красу, яка врятує Україну, філософські коментарі залишив читачеві. 

 

72.  81.2Ук 

я21 

С 79 

 

Степаненко М. І.  
Мовознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Пол-

тава : Шевченко Р. В., 2014. – 568 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До енциклопедичного видання увійшли об'єднані в тематич-

ні групи статті, які висвітлюють найважливіші моменти історії роз-

витку української мови, лінгвістичної думки на Полтавщині. 
 

73.  84(4Укр)

6-4 

Т 16 

 

Талан С.  
Помилка : роман / С. Талан. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2014. – 334 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Багато років тому Вероніка пообіцяла подрузі, яка помира-

ла, що не залишить її новонароджених малюків, Тимура і Діану. Але 

обіцянки не виконала... Сплинули роки. Її єдиний син став наркоманом. 

Що це, кара за помилки минулого? Як урятувати сина? І чи можна спо-

кутувати провину перед покинутими дітьми? 

 

74.  84 

(4Укр)

6-4 

Т 16 
 

Талан С.  
Розколоте небо : роман / С. Талан. – Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2014. – 348 с. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Україна, 1930-ті роки. Хіба ж хто знав, яка страшна біда 

чекає на ці щедрі землі? Годі було уявити, що голодна смерть спусто-

шить все навколо. Втративши чоловіка, родичів, героїня залишилась са-
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ма з маленькими дітьми. Хто зможе їх врятувати? 

75.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко і Галичина : ст. та матеріали / Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка, Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН 

України ; упоряд., ред., авт. передм. Ф. Стеблій ; редкол.: В. 

Мельник (голова) [та ін.]. – Л., 2014. – 424 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику публікуються матеріали галицьких громадсь-

ко-культурних діячів та письменників, зокрема Івана Франка, Михайла 

Грушевського, Кирила Студинського, Василя Щурата, Івана Крип'якеви-

ча, Михайла Возняка, Богдана Лепкого, Ярослава Ісаєвича та інших про по-

движницьку місію Шевченка щодо відстоювання національної самобутнос-

ті української спільноти та соборності українських земель. 

 

76.  81.2Ук-

34 

Т 56 

 

Томіленко Л. М.  
Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії 

української літературної мови : монографія / Л. М. Томіленко ; 

наук. ред. А. П. Загнітко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. 

фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У пропонованій монографії представлено результати комплекс-

ного дослідження термінологічної лексики, зафіксованої в академічних 

Словниках української мови в 11-ти й 20-ти томах (СУМ-11 і СУМ-20). 

Аналіз відібраної термінології проведено в лексико-семантичному й сло-

вотвірному аспектах. Зокрема виокремлено тематичні групи найбільших 

терміносистем у СУМ-11 і простежено їх поповнення новими терміно-

одиницями у двадцятитомному словнику. Здійснено словотвірний аналіз 

термінів, доданих у Сум-20.  

 

77.  83.3 

(4Укр)

6-8...0

Ч-49 
 

Чернецька В. М.  
Володимир Винниченко: нотатник епохи : [монографія] / В. М. 

Чернецька. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. – 

(Стилет і стилос трьох степовиків). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: У розвідці на матеріалі щоденникових записів 1911–1951 рр. 

означені основні площини вияву авторських інтенцій усуспіль-

но-політичному, літературознавчому та психоавтобіографічному дис-

курсах, визначивши пріоритетні для В. Винниченка позиції як письмен-

ника, художника, політика, публіциста, видавця, філософа – непересічної 

особистості загалом з амбівалентними поглядами на мистецтво, літе-

ратуру, політику, людську сутність тощо.  

 

78.  84 

(4Укр)

6-4 

Ш 37 

 

Шевчук В.  
Три листки за вікном : роман-триптих / В. Шевчук. – К. : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 703 с. – (Перлини сучасної 

літератури). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: "Три листки за вікном" – це химерна й захоплива таємни-

чо-детективна історія трьох поколінь Турчиновських, яка бере початок 
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у далекому XVII столітті. 

79.  84 

(4Укр)

6-4 

Ш 66 

 

Шкляр В.  
Тінь сови : роман / В. Шкляр ; передм. А. Куркова. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2014. – 302 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Ко-

хання, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і вре-

шті-решт перетворюється на легенду, що дає надію тим, до кого воно 

ще не прийшло. 

 

80.  83.3 

(4Укр)5 

Ш 96 
 

Шумило Н. М.  
Під знаком національної самобутності : укр. худ. проза і літ. 

критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. : [монографія] / Н. М. Шуми-

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

Задруга, 2003. – 354 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книжці висвітлюється процес самоусвідомлення україн-

ськими письменниками самобутності національного літературного про-

цесу на історично вирішальному етапі вибору шляхів дальшого худож-

нього розвитку, розкриваються причини опозиційності західноєвропей-

ському модернізмові не лише митців позитивістського світогляду, а й 

тих, хто був свідомий потреби інтеграції в мистецькій світ Заходу.  

 

81.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Я 49 

 

Якубський Б. В.  
Творчий шлях Лесі Українки : біограф. матеріали : [зб. ст.] / Б. 

В. Якубський ; упорядкув. та  комент. А. В. Радько ; вступ. сл. 

Л. І. Скупейко ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, НДІ 

Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во Волин. нац. у-ту ім. Л. 

Українки, 2012. – 472 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книжка знайомить читачів із матеріалами з життя і нау-

кової спадщини Бориса Володимировича Якубського – класика нашого 

літературознавства, одного із основоположників наукового вивчення 

життя і творчості Лесі Українки, видавця й упорядника її перших ба-

гатотомних видань. 

 

 



 

103 
 

103 

  

 
 

 

 

 

 

    

1.  87.8г 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія української естетичної думки : кол. моногр. / за ред. 

В. А. Личковаха ;  редкол.: В. А. Личковах (голов. ред.) [та 

ін.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2013. – 388 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У колективній монографії розгортається широка історична 

панорама становлення і розвитку естетичної думки України з часів її 

прадавнього населення до початку XXI століття. Розглянуто основні 

етапи формування донаукової і наукової естетики, особливості україн-

ського естетичного дискурсу в його зв'язках із способом світовідношен-

ня, етнокулютурою, мистецтвом, літературно-художньою критикою.  

 

2.  87 

В 53 
 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія філо-

софсько-політологічні студії. Вип. 4 / Львів. нац. ун-т ім. І. 

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

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 250 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 5. – 341 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випусках збірника висвітлено актуальні проблеми мето-

дології політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями 

дослідження політичних процесів та інститутів в Україні. 
 

3.  87.3 

(4Укр)4 

Д 13 
 

Давньоруське любомудріє: тексти і контексти / Нац. ун-т 

"Києво-Могилянська академія" ; упоряд.: О. Вдовина, Ю. Зав-

городній. – К. : Києво-Могилян. акад., 2006. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Статті збірника зосереджені навколо феномена вітчизня-

ної духовної культури – любомудрія, який став об'єктом наукового дос-

лідження в українській історико-філософській науці завдяки зусиллям 

професора Горського. Авторський колектив збірника об'єднує кілька по-

колінь дослідників філософських ідей у культурі Київської Русі. 

 

4.  87.3 

(4Рос)6-

688 

К 49 

Клизовский А. И.  
Основы миропонимания Новой Эпохи / А. И. Клизовский. – М. : 

ФАИР, 2010. – 813 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 
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 Аннотация: Автор, ученик и последователь Е. И. Рерих и Н, К. Рериха, 

беззаветно преданный светлым идеям Учения Живой Этики и Теософии, 

пробуждает мысль, вводит в область высшего знания, дарит радость 

приобщения к велим идеям Посвященных, готовит дух человечества к 

встрече Новой Эры, призывающей Нового Человека. 

 

5.  87.3 

(4Укр)

я73-1 

К 77 

 

Кралюк П. М.  
Історія філософії України : підручник / П. М. Кралюк ; М-во 

освіти і науки України. – К. : КНТ, 2015. – 652 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів фор-

мування історії філософії України, починаючи з античних часів і закін-

чуючи кінцем XX ст. Системно досліджено розвиток української та 

іноетнічних традицій філосування на українських землях. При цьому було 

залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, 

богослов'я, літератури, етнології та інших дисциплін. 

 

6.  87.3 

(Укр)4 

К 78 
 

Кралюк П. М.  
"Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософ-

ської думки / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубо-

вич. – К. : КНТ, 2015. – 220 с. 

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

Анота-

ція: Пропоноване видання спроба першого в українській історико-філосо

фській думці спеціального дослідження теологічно-філософської спад-

щини Мелетія Смотрицького. У монографії відзначається вплив окци-

дентальної філософської думки (західної патристики, схоластики та 

ренесансного гуманізму) на «Тренос» М. Смотрицького (1610). Як дода-

ток до книги подано перший український переклад найбільшої частини 

«Треноса» («Трактат про сходження Святого Духа»).  

 

7.  86.372 

(4Укр)-3 

Л 38 
 

Левченко В. В.  
Олександро-Невська церква Новоросійського університету: 

історія, персоналії, документи : до 150-річчя від дня заснув. 

Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова / В. В. Левченко, Г. С. 

Левченко ; редкол.: М. В. Алєксєєнко [та ін.] ; Держ. архів 

Одес. обл., Громадська рада при Держ. архіві Одес. обл. – О. : 

Бондаренко М. О., 2015. – 360 с. – (Праці державного архіву 

Одеської області ; Т. 43). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У книзі досліджено процес створення і діяльності церкви 

святого Олександра Невського Новоросійського університету та роль її 

метричних книг як історичного джерела.  

 

8.  87.061

я73-1 

Л 63 

Лисий В. П.  
Діалектика : навч. посіб. / В. П. Лисий ; МОН України, Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 



 

105 
 

105 

 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На рівні фундаментальних принципів (переходу, рефлексії, 

розвитку) розкрито логічну структуру та зміст діалектики як філо-

софської науки. З огляду на теоретичний характер філософської 

діалектики, акцентовано на інтелектуальних можливостях її осягнення 

й "механізмах", застосованих у філософському і науковому пізнанні.  

 

9.  86.38-2

1я23 

Л 68 
 

Лобазов П. К.  
Мусульманская мораль: путеводитель по Корану / П. К. Лоба-

зов, А. М. Невшупа ; МОН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. 

Мечникова, Философ. ф-т. – Х. : Бурун и К, 2011. – 160 с. 

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

Аннотация: Религиозная мораль, обладающая рядом положительных 

черт, могла бы способствовать нравственному оздоровлению общества. 

Это относится и к морали ислама, который увеличивает свою числен-

ность в мире и расширяет географическое пространство.  

 

10.  86.37-2

я21 

Л 68 

 

Лобазов П. К.  
Христианская мораль : путеводитель по Библии / П. К. Лоба-

зов, А. М. Невшупа ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 

Философ. ф-т. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 176 с. 

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

Аннотация: Религиозная мораль, в данном случае христианская, об-

ладает большим положительным потенциалом сохранения и оздоровле-

ния нравственных основ общества. Авторы данного издания предлагают 

всем читателям концентрированную выборку (путеводитель) христи-

анской морали из Библии. Руководствоваться ею или нет, решать каж-

дому человеку, а иметь о ней представление полезно всем слоям и кате-

гориям населения. 

 

11.  87.3 

(4Укр) 

П 19 
 

Пасічник І. Д.  
Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. 

Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 218 с. 

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

Анотація: У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця 

України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської 

думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, 

увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, па-

негіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII–XVIII ст., ки-

рило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи 

Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо.  

 

12.  86.372 

(4Укр)-

507 

П 68 

Правильник / упоряд. та богосл. ред. Митрополит Черкаський 

і Канівський Софроній, пер. та літ. ред. Т. Л. Бондаренко, І. С. 

Майдаченко ; Черкаська єпархія. – Корсунь-Шевченківський : 

Всесвіт, 2015. – 766 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 



 

106 
 

106 

 

Анотація: Усі молитви перекладені сучасною українською літератур-

ною мовою, вивірені за текстом, приведені у відповідність за змістом з 

церковнослов'янською мовою.  

 

13.  87.625.

21 

С 38 

 

Синергетика і творчість : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. 

Ільїн, Ф. П. Власенко [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – 

К. : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини, 2014. – 314 с. 

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

Анотація: У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, 

динамічну, когерентну систему, що має здатність до саморозвитку. 

Творчість можна подати не лише як цілісну, а й складну (комплексну) 

систему, що здатна переходити від хаосу множини ідей до впорядкова-

ності творчого здійснення. Саме в контексті наповнення новим змістом 

поняття хаосу, як деякої надсладної впорядкованості, що існує неявно, 

потенційно і може реалізуватися у багатоманітті впорядкованих 

структур, виявляється методологічна значущість синергетики. 

 

14.  87 

У 59 

 

Університетська кафедра : альманах № 1 / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана, Ін-т прикладної та проф. етики ; редкол.: Ю. Віль-

чинський (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2012. – 216 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

№ 2. – 2013. – 206 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Метою альманаха є задоволення та реалізація творчих і 

наукових інтересів професійних філософів, розвиток філософської осві-

ти та науки в Україні, впровадження наукових, теоретичних та мето-

дологічних розробок в практику. Наукове видання присвячується акту-

альним теоретичним проблемам культурології, аксіології, філософії, 

етнології тощо. 
 

 



 

107 
 

107 

 

 
 

 
    

1.  91.9:65 

Є 71 

 

Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліогр. покажч. / МОН 

України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; уклад.: Т. О. 

Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Ку-

риленко ; авт. вступ. ст. І. Г. Манцуров. – К. : Вид-во КНЕУ, 

2013. – 64 с. : портр. – (Портрети вчених Київського національ-

ного економічного університету імені В. Гетьмана). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, 

науково-дослідну та науково-педагогічну діяльності доктора економіч-

них наук, професора Антоніни Михайлівни Єріної та містить інформа-

цію про науковий доробок вченого за період 1963–2013 рр. До покажчика 

ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті 

з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і ді-

яльність А. М. Єріної. 

 

2.  91.9:65 

А 65 
 

Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / МОН 

України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; авт. вступ. ст.: В. 

М. Нелеп, М. Й. Хорунжий ; наук. ред. Т. В. Куриленко. – К. : 

Вид-во КНЕУ, 2013. – 110 с. : фото. – (Портрети вчених 

Київського національного економічного університету імені В. 

Гетьмана). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик висвітлює науково-дослідну та 

науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, 

академіка Національної академії аграрних наук України Василя Гаврило-

вича Андрійчука та містить інформацію про науковий доробок вченого 

за період 1968–2013 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, 

навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодич-

них видань, література про життя і діяльність В. А. Андрійчука. 

 

3.  91.9:83

кр 

В 42 
 

Від ювілею до ювілею. Шевченкознавчі студії викладачів ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького (1964–2014р.) : анотов. бібліогр. покажч. / 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; 

уклад. О. М. Абразумова ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 128 с. 

Кількість примірників: 5 – ДБВ(1), ЧЗ №2(1), А2(3) 

Анотація: Запропонований анотований покажчик має на меті презен-

тувати основні здобутки шевченкознавчих досліджень черкаських викладачів 

протягом 1964–2004 років. Тематика окресленого видання органічно 

пов’язана із вже традиційною серією «Бібліографія вчених ЧНУ» . 

 



 

108 
 

108 

4.  91.9:65 

О-39 

 

Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана ; вступ. ст. В. М. Федосов ; наук. ред. Т. В. Курилен-

ко. – К. : Вид-во КНЕУ, 2011. – 49 с. : портр. – (Портрети вче-

них Київського національного економічного університету 

імені В. Гетьмана). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та 

діяльності доктора економічних наук, професора Сави Яковича Огород-

ника та містить інформацію про друковані праці за період з 1952 по 

2011 роки. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчаль-

но-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних 

видань, література про життя і діяльність С. Я. Огородника. 
 

5.  91.9:63 

Л 63 
 

Олександр Євгенович Лисенко: доктор історичних наук, 

профессор : до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / 

НАН України, Ін-т історії України; наук. ред. В. А. Смолій ; 

уклад.: Г. М. Голиш, Т. В. Заболотна. – К. : Вид-во Ін-ту історії 

України НАН України, 2015. – 124 с. – (Біобібліографія вчених 

України). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик подає довідкову  інформацію 

про життя та науково-дослідницьку діяльність завідувача відділу істо-

рії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН 

України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України Олександра Євгеновича Лисенка. Видання підготовлено 

з нагоди 60-річчя відомого українського вченого сучасності. 

 

6.  91.9:65 

С 64 

 

Сопко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. 

ун-т ім. В. Гетьмана ; авт. вступ. ст. В. І. Єфіменко ; наук. ред. 

Т. В. Куриленко ; уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. 

Вайтешонок, Н. О. Туртова. – К. : Вид-во КНЕУ, 2012. – 80 с. : 

фото. – (Портрети вчених Київського національного економіч- 

ного університету імені В. Гетьмана). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, 

науково-дослідну та науково-педагогічну діяльності доктора економіч-

них наук, професора, академіка Академії економічних наук України, ака-

деміка Академії наук Вищої школи України, академіка Національної ака-

демії наук Угорщини Василя Васильовича Сопка та містить інформацію 

про науковий доробок вченого за період 1964–2012 рр.  
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110 
 

7.  91.9:65 

С 90 
 

Суторміна Валентина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; вступ. ст. В. М. Федосов ; наук. 

ред. Т. В. Куриленко ; уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, 

Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова. – К. : Вид-во КНЕУ, 2011. – 

37 с. – (Портрети вчених Київського національного економіч-

ного університету імені В. Гетьмана). 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та 

діяльності доктора економічних наук, професора Валентини Миколаївни 

Суторміної та містить інформацію про друковані праці за період 1954 

по 2011 роки. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчаль-

но-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних 

видань, дисертації, захищені під її керівництвом, та література про 

життя і діяльність В. М. Суторміної. 
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