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До уваги читачів! 
Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам 

чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього 
видання – поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої 
бібліотеки за травень 2018 – жовтень 2019 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, хімічні та медичні науки», 
«Фізико-математичні технічні науки та комп'ютерні технології», «Соціально-
політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні науки», 
«Військова справа. Воєнна наука», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична 
культура та спорт», «Філологічні науки, журналістика, художня література», 
«Філософські науки та релігієзнавство», «Архівознавство та бібліотечна 
справа», «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. 

38-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, доцен
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1. 544.13

5
E43

Electronic structure and spectral properties of heterocirculenes = 

Електронна будова та спектральні властивості 

гетероциркуленів : monograph / B. Minaev [etc.] ; Ministry of 

education and science of Ukraine, Bohdan Khmelnytsky National 

University of Cherkasy. – Cherkasy : Chabanenko Yu. A., 2018. – 

300 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 1(1) 

Анотація: У монографії узагальнені та проаналізовані всі 

відомі авторам роботи, присвячені експериментальним та 

теоретичним дослідженням електронної будови та 

експериментальних властивостей чисельних синтезованих та 

модельних гетероциркуленів, а також розглянуто 

перспективність їх подальшої функціоналізації у одно- та 

двомірні полімери на прикладі тетраокса [8] циркуленів. 

2. 631.53

А 28

 Адаптивні технології вирощування круп'яних культур : 

монографія. Ч. 1. Гречка / В. Я. Білоножко [та ін.] ; за ред.: С. 

П. Полторецького, В. Я. Білоножка. – Умань : Візаві, 2018. – 

176 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії наведено теоретичне узагальнення 

наукової проблеми та рекомендації щодо вдосконалення 

адаптивної технології вирощування гречки в умовах Лісостепу 

Західної України. Вперше в умовах дослідження регіону 

встановлено залежність урожайності сортів гречки від 
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способів сівби та норм висіву насіння, застосування гречки 

характеризується високою економічною та енергетичною 

ефективністю. Набули подальшого розвитку питання 

формування елементів продуктивності різних за біологічними 

особливостями росту й розвитку сортів гречки залежно від 

досліджуваних чинників та їхнього впливу на врожайність і 

технологічну якість зерна. 

3. 631.53

А 28

 Адаптивні технології вирощування круп'яних культур : 

монографія. Ч. 2. Сорго і сориз / В. Я. Білоножко [та ін.] ; за 

ред. С. П. Полторецького і В. Я. Білоножка. – Умань : Візаві, 

2018. – 158 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії наведено теоретичне узагальнення 

наукової проблеми та рекомендації щодо вдосконалення 

адаптивної технології вирощування сорго зернового і соризу в 

умовах Лісостепу Західної України шляхом оптимізації 

строків і способів сівби з урахуванням сортових відмінностей 

і екологічних умов. Рекомендовані елементи адаптивної 

технології вирощування сорго зернового та соризу 

забезпечують формування високоякісного врожаю зерна на 

рівні відповідно 6,7 і 5,8 т/га. В результаті багаторічних 

досліджень встановлені зв'язки між урожайністю зерна, 

елементами його структури й рекомендованими 

агроприйомами. Наведено розрахунки економічної й 

енергетичної ефективності досліджуваних елементів 

технології і здійснена їхня оцінка на 

конкурентоспроможність. 
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4. 544.64
А42

Аксіментьєва О. І.  Нерівноважні електрохімічні процеси. 

Теоретичний практикум : навч. посіб. / О. І. Аксіментьєва,  

Г. В. Мартинюк, І. В. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 

2018. – 216 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Подано задачі для самостійного розв'язування, 

тестові завдання для контролю знань, довгострокове 

завдання для самостійної роботи, а також теоретичні 

запитання з основних розділів електрохімії, в основі яких є 

нерівноважні електрохімічні процеси (електроліз, 

вольтамперометрія, потенціометрія, гальванічні елементи 

та ін.). Перед кожним розділом подані теоретичні відомості, 

методичні рекомендації й основні алгоритми розв'язування 

типових задач. 

5. 57(063)
А43

 Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. пр. за 

матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, 

Черкаси, 30-31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В. Л. 

Соколенко (голова) [та ін.]. – Черкаси : Белінська О. Б., 2019. – 

100 с. 

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

Анотація: До збірки увійшли матеріали конференції, в яких 

відображено сучасний стан та основні напрямки роботи 

науковців у галузях біології та медицини, висвітлено окремі 

проблеми методики викладання біологічних та медичних 

дисциплін у закладах вищої освіти.  
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6.  577.23
Б12 
 

Бабський А. М.  Основи біоенергетики : підручник / А. М. 

Бабський, О. В. Іккерт, В. В. Манько ; М-во освіти і науки 

України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. 

І. Франка, 2019. – 312 с. – (Біологічні студії). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику послідовно представлено 

термодинамічні основи енергетики живого, джерела енергії в 

хемогетеротрофів, катаболічні процеси перетворення 

енергетичних субстратів, енергетичні основи фізіологічних 

процесів, типи мітохондріальних патологій і методи 

досліджень енергетичних процесів у клітинах і мітохондріях. 

Наприкінці кожного розділу подано скорочені підсумки 

викладеного матеріалу, завдання і контрольні питання, 

список додаткової літератури. Використано напрацювання 

та методичні підходи найкращих, на думку авторів, 

закордонних підручників з біоенергетики, матеріали численних 

монографій і періодичних видань, включно із власними 

публікаціями за останні 30-35 років. 

 

7.  576.32 

Б12 
 

Бабський А. М.  Функціональний стан клітин і вміст Na (+) за 

гіпоксії та канцерогенезу : монографія / А. М. Бабський ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 184 с. – (Біологічні 

студії). 

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

Анотація: Монографія охоплює важливі аспекти 

використання методу ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) у 

дослідженні експериментальних моделей діабету, ішемії та 

раку на субклітинному, клітинному й органному рівнях 
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організації. На підставі отриманих результатів проведено 

аналіз енергетичних джерел підтримки мембранного 

градієнта Na+ у кардіоміоцитах здорових і діабетичних щурів 

тощо.  

 

8.  614.8 
Б40 
 

 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. 

посіб. / О. П. Яворовський [та ін.] ; за заг. ред. О. П. 

Яворовського. – 2-е вид. – Київ : Медицина, 2018. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику викладено загальні питання безпеки 

життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено шляхам 

формування культури безпеки та основам охорони праці 

медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах. 

 

9.  616 

Б 81 
 

Боднар Я. Я.  Патологічна анатомія і патологічна фізіологія 

людини : підруч. для студентів вищ. мед. закл. / Я. Я. Боднар, 

В. В. Файфура. – 3-є вид., без змін. – Тернопіль : ТДМУ : 

Укрмедкнига, 2017. – 494 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1(2), ЦА(8) 

Анотація: В даному підручнику розглянуто питання про суть 

найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із 

позицій єдності структури та функції. 

 

10.  57 

В 53 
 

 Вісник Черкаського університету : наук. журн. Серія 

Біологічні науки. № 19 (352) / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: О. В. 

Черевко (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. серії: В. С. Лизогуб 

(відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2015. – 152 с. 

Кількість примірників: 3 – ІБВ(1), ЧЗ №1(1), (1) 
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№ 2. – 2016. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 1. – 2017. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 1. – 2018. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 2. – 2018. – 114 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Випуски наукового журналу містять статті, в 

яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної 

науки, фізіології тварин і людини, вплив промислових відходів, 

механізми регуляції роботи м'язів, фізіології стресу. 

Досліджуються проблеми екології регіонів України. 

 

11.  616 

В 49 

Виноград Н. О.  Військова епідеміологія : навч. посіб. / Н. О. 

Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : Медицина, 

2018. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник для проведення практичних 

занять з військової епідеміології для студентів V курсу 

медичного факультету складено згідно з додатком до 

програми навчальної дисципліни "Епідеміологія" щодо 

вивчення студентами питань військової медицини та 

медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, 

та навчальних планів і програм циклів факультетів 

післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних 

характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-

директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У 

посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та 

підходи до організації та проведення профілактичних і 
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протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі 

періоди, зокрема в разі використання противником біологічної 

зброї.  

 

12.  91(091) 

В 58 
 

Влах М.  Історія географії : навч. посіб. / М. Влах ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-

е вид., допов. і перероб. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 

338 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Програма навчальної дисципліни передбачає 

засвоєння студентами матеріалу з історії становлення 

географії як науки (еволюція наукових ідей, концепцій, теорій), 

а також історії географічних відкриттів. В посібнику 

висвітлено структуру та програму навчальної дисципліни за 

двома змістовими модулями, розкрито систему оцінювання 

роботи студентів, наведено список рекомендованої 

літератури. Поміщено завдання семінарських і самостійних 

робіт, тестові, індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

Відображено хронологію головних географічних відкриттів і 

подорожей, картосхеми маршрутів найважливіших плавань і 

експедицій, а також авторські статті і тексти лекцій з 

проблематики дисципліни. 

 

13.  502.1 

Е 40 
 

 Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. 

Вип. 1 (29). Січень-березень 2019 р. / М-во освіти і науки 

України, Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформ. простору НАН України 

; редкол.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук (голов. ред.) [та 

ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 100 с. – Текст укр. та англ. 

мовами. 



13 

 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація. В збірнику наукових праць публікуються сучасні 

дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях 

екологічної безпеки, раціонального природокористування, 

екологічного управління, використання сучасних 

інформаційних технологій для моніторингу та захисту 

довкілля. 

 

14.  502/50

4 
З-41 
 

 Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку : 

матеріали Всеукр. наук. конф., Черкаси, 8-9 жовт. 2015 р. / М-

во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького, Нац. іст.-культур. заповідник "Чигирин" ; 

редкол.: Т. С. Нінова [та ін.]. – Черкаси : Белінська О. Б., 2015. 

– 184 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику подані матеріали доповідей з 

актуальних проблем: відтворення та охорона 

біорізноманіття рослинного і тваринного світу; стан 

навколишнього середовища та шляхи його оптимізації; вплив 

природних та антропогенних факторів на здоров'я людини; 

дидактичні аспекти біології та екології. 

 

15.  502.17

2 

З-75 
 

 Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської 

конвенції (Резолюція 6). Т. 1 / наук. ред. А. А. Куземко. – Київ 

; Чернівці : Друк Арт, 2019. – 496 с. – (Conservation Biology in 

Ukraine ; вип. 11). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику наведені відомості про знахідки у 2000–

2018 роках рослин і грибів, занесених до третього видання 

Червоної книги України. Також представлені обгрунтування 
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для включення нових видів або видалення їх з Червоної книги 

України. У публікації наведена інформація, яку зібрали більше 

115 фахівців-біологів. Загалом подано дані про 10 000 

зустрічей червонокнижних видів рослин і грибів із 15 000 

локалітетів. 

 

16.  596/59

9 

З-85 
 

 Зоологія хордових : підруч. для студентів вищ. навч. закл. /  

І. М. Горбань [та ін.] ; за ред. Й. В. Царика ; М-во освіти і 

науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 356 с. – (Біологічні студії). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В основу підручника покладені курси лекцій, 

прочитані авторами для студентів біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. 

Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і 

родини), їхні морфологічні та екологічні особливості, роль у 

біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію 

представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні 

характеристики, поширення та короткий перелік видів 

головних рядів кожного класу хордових.  

 

17. 504 

І-18 

 

Іваненко О. І. Техноекологія : підруч. для студентів, які навч. 

за спец. 101 "Екологія"/ О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський 

політехн. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ : Кондор, 2017. – 294 

с. 

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

Анотація: В підручнику представлено матеріали щодо 

основних сировинних баз вітчизняних заводів та їх 
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конкурентоспроможності, детально розглянуто основні 

галузі виробничої діяльності людини, що представлені 

підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної, 

металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та 

харчової промисловості, технологічні процеси, що 

відбуваються в кожній з них, апаратурне оформлення та 

основи теорії хімічних процесів виробництва продукції, 

висвітлено взаємодію з навколишнім середовищем, особливу 

увагу приділено джерелам забруднення атмосфери, 

гідросфери і літосфери та методам й засобам боротьби зі 

шкідливими викидами. 

 

18. 524.8 

І-60 
 

Індик В. І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт (нова 

космологічна теорія) / В. І. Індик ; пер. з рос. Л. І. Індик. – 

Харків : Майдан, 2014. – 252 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У книзі викладена нова космологічна теорія або, як 

часто говорять, модель Всесвіту, яку автор назвав 

"Стаціонарний і Динамічний Всесвіт" (СДВ). Вона покликана 

замінити нині прийняту модель, що іменується гіпотезою 

Великого Вибуху (ГВВ). Сьогодні ГВВ зазнає кризи: вона не 

може пояснити багатьох явищ, що відбуваються в космосі. 

 

19.  611 

М 29 
 

Мартіні Ф.  Анатомічний атлас людини / Ф. Мартіні ; пер. з 8-

го англ. вид. О. І. Ковальчука ; наук. ред. В. Г. Черкасов. – 3-є 

вид. – Київ : Медицина, 2019. – 128 с. : іл. – Текст укр., 

латинською та рос. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В основу створення атласу було покладено восьме 

видання "Фундаментальної анатомії та фізіології". 
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Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових 

ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це 

допоможе додатковому сприйняттю інформації – від 

графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення 

розтину трупа, а відтак – і до медичного скана живої людини. 

 

20.  611.8 

М 29 
 

Маруненко І. М.  Анатомія, фізіологія, еволюція нервової 

системи : навч. посіб. для студентів небіолог. спец. вищ. навч. 

закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т 

ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 184 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1(2), ЦА(8) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито основні 

питання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, а 

саме: біологічне значення, загальний план будови і 

властивості нервової системи; будова, функції та розвиток 

відділів центральної нервової системи; загальний план будови 

головного мозку; захворювання нервової системи та їх 

профілактика. 

 

21.  597/59

9 
Н 15 
 

 Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. 

посіб. / І. В. Шидловський [та ін.] ; за ред. Й. В. Царика ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 177 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник сформований згідно з навчальною 

програмою, складеною для студентів другого курсу 

біологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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22. 544.2 

Н 25 

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

Т. 15. Вип. 4 / Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України ; ред. рада: А. Г. Наумовець (голова) [та ін.] ; редкол.: 

В. Б. Молодкін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во ІМФ ім. Г. 

В. Курдюмова, 2017. – 198 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Т. 16. Вип. 1. – 2018. – 218 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Т. 16. Вип. 2. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Т. 16. Вип. 3. – 190 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випусках збірника наведено оригінальні статті 

за результатами робіт, виконаних у рамках досліджень за 

напрямом "Фундаментальні проблеми створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій". Основну увагу приділено 

розгляду проблемних питань нанофізики та наноелектроніки, 

будові наноструктурованих матеріалів, з'ясуванню їхніх 

хімічних, електричних, термічних, механічних і реологічних 

властивостей, поверхневих явищ і самоорганізації. 

Представлено результати фабрикації, оброблення, 

тестування й аналізування нанорозмірних частинок, 

наномасштабних структур і багатофункціональних 

наноматеріалів технічного та біомедичного призначення в 

умовах впливу зовнішніх чинників. Розглянуто особливості 

технологій одержання, діагностики та характеризації 

наносистем. 

 

23.  543.55
О-75 

 Основи електроаналітичної хімії : навч. посіб. / О. С. 

Тимошук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Львівський 
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 нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 438с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник складається із семи розділів. 

Висвітлено теоретичні основи електрохімічних методів 

аналізу, їхні різновиди, особливості, переваги та недоліки, 

метрологічні характеристики та умови застосування. 

 

24.  616 

П 24 
 

 Педіатрія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV 

рівня акредитації / О. В. Тяжка [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця. – 4-е вид., випр. і допов. – Вінниця : Нова книга, 

2016. – 1152 с. : іл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику представлено матеріали з 

пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених 

дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних 

хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV). 

Тематика підручника викладена у межах навчальної програми 

для студентів медичного факультету, які вивчають 

педіатрію на ІІІ-VІ курсах. До кожної представленої теми 

подані питання, які мають бути засвоєні студентом при 

вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням 

для контролю засвоєння теми. 

 

25.  631.4 
П 47 
 

Позняк С. П.  Актуальні проблеми грунтознавства і географії 

грунтів : навч. посіб. / С. П. Позняк ; ред. І. М. Лоїк ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація:  На сторінках посібника систематизовано та 
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узагальнено відомості про генезу, географію і екологію 

грунтів, методи дослідження грунтів, роль і значення грунту 

в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про 

грунтознавство як фундаментальну науку, предметом 

дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс – грунт. 

Висвітлено роль грунтознавства у вирішенні глобальних 

проблем людства щодо забезпечення продовольством і 

збереження природного середовища. 

 

26.  57(063) 
П 77 
 

 Природничі науки в системі освіти : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., Умань, 23 лют. 

2017 р. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. 

ун-т ім. П. Тичини, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН 

України, Природничо-географічний ф-т ; редкол.: І. В. 

Красноштан (голов. ред.) [та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 

2017. – 133 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику висвітлені питання новітніх здобутків 

біологічної науки, екологічні проблеми природокористування 

та охорони навколишнього середовища та методологічні 

аспекти викладання дисциплін природничого циклу в середній 

та вищій школі. 

 

27.  620.91

П 78 
 

 Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 1 (56) / Ін-т 

загальної енергетики НАН України ; редкол.: М. М. Кулик 

(голов. ред.) [та ін.] . – Київ : Вид-во Ін-ту загальної 

енергетики НАН України, 2019. – 84 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація. У випуску збірника розглядаються проблеми та 

перспективи стабілізації і нарощування видобутку 
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природного газу в Україні. Подана оцінка впливу підприємств 

вугільної промисловості на довкілля. Пропонується до уваги 

огляд стану світової атомної енергетики та подано 

прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням 

ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого 

потенціалу в умовах світового ринку вугілля тощо. 

 

28.  553.63 

Р 83 
 

Рудько Г. І.  Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх 

використання / Г. І. Рудько, В. Ю. Петришин ; Держ. комісія 

України по запасах корисних копалин. – Київ ; Чернівці : 

Букрек, 2017. – 472 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автором схарактеризовано сучасний стан 

мінеральної бази Передкарпатського соленосного басейну. 

Викладено історію геологічного розвитку, особливості 

галогенезу й соленосність Передкарпатського прогину, 

розглянуто закономірності розміщення родовищ кам’яної та 

калійних солей, виконано прогнозну оцінку їх ресурсів. 

Проаналізовано методику пошуків і розвідки солей в 

Передкарпатському регіоні, дано геолого-економічну оцінку 

соляних родовищ. 

 

29.  543.2 

С 48 
 

Слободнюк Р. Є.  Аналітична хімія та аналіз харчової 

продукції : навч. посіб. / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук ; 

М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т 

харчування та торгівлі. – Київ : Кондор, 2018. – 336 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні 

основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й 

найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. 
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Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії 

студентами харчових спеціальностей, з цією метою в 

посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного 

аналізу продуктів харчування. Посібник містить приклади 

розв’язування задач, контрольні вправи, задачі та тести. 

 

30.  528С 

91 
 

 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 

наук. пр. Вип. 1 (35) / Захід. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії 

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

І. С. Тревого. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 

232 с. : фото, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 2 (36). – 134 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація. У випусках збірника опубліковано нові результати з 

розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та 

зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у 

галузях використання GNSS- i GIS-технологій, інженерної 

геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. 

Рекомендований для викладачів, наукових співробітників, 

аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та 

картографічних підприємств і відомств. 

 

31.  577.1 

Ф 94 
 

 Функціональна біохімія : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / Н. О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н. О. Сибірної ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 644 с. : іл. кол. – 

(Біологічні студії). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі 
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функціонування окремих тканин, органів, систем організму та 

які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім 

розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування 

нирки, печінки, нервової системи, міжклітинного матриксу, 

м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен 

розділ завершується контрольними питаннями і тестовими 

завданнями. 

 

32.  616.12

Х 37 
 

Хемптон Джон Р.  ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = 

ЭКГ в практике : навч. посіб. / Джон Р. Хемптон ; пер. 6-го 

англ. вид. О. І. Ромаскевича ; наук. ред.: Н. М. Сердюк, О. З. 

Скакун. – Київ : Медицина, 2018. – 560 с. – Текст укр., англ. та 

рос. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У клінічно-орієнтованому посібнику "ЕКГ у 

практиці" висвітлено особливості використання ЕКГ для 

діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-

судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання 

посібника, однак основоположні принципи залишаються 

незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням 

анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано 

особливості діагностики хворих з імплантованими 

електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. 
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1.  001.89

А21 

Авраменко В. С. Виконання та оформлення випускних робіт : 

наук.-метод. посіб. : освітній ступінь "Бакалавр" / В. С. 

Авраменко, С. В. Бєсєдіна ; М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького : Чабаненко Ю. А., 2018. – 227 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику розкрито мету й задачі дипломного 

проектування, докладно охарактеризовано вимоги до 

структури, змісту і оформлення, також описані порядок, 

вимоги та призначення критерії оцінки захисту випускних 

дипломних робіт. 

 

2.  001.89

А21 
 

Авраменко В. С. Виконання та оформлення випускних робіт: 

навч.-метод. посіб. : для студентів спец. 124 "Системний 

аналіз". Освітній ступінь "Магістр" / В. С. Авраменко, І. А. 

Жирякова, І. А. Осауленко ; М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Весела 

перерва, 2018. – 155 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У посібнику розкрито мету і задачі дипломного 

проектування, докладно охарактеризовані вимоги до 

структури, змісту і оформлення, також описані порядок, 

вимоги та критерії оцінки захисту випускних дипломних 

робіт. 
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3.  001.89
А21 

Авраменко В. С. Виконання та оформлення випускних робіт : 

наук.-метод. посіб. : освітній ступінь "Магістр" / В. С. 

Авраменко, С. В. Голуб, В. І. Салапатов ; М-во освіти і науки 

України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького : Чабаненко Ю. А., 2018. 

– 242 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику розкрито мету й задачі дипломного 

проектування, докладно охарактеризовані вимоги до 

структури, змісту і оформлення, також описані порядок, 

вимоги та критерії оцінки захисту випускних дипломних 

робіт. 

 

4.  004.7Б 

91 
 

Буров Є. В. Комп'ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. – 

Львів : Магнолія 2006, 2017. – 264 с. 

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

Анотація: Підручник складається з чотирьох частин. Перша 

частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній 

висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та 

коди комп'ютерних мереж. У другій частині розглянуто 

головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, 

безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає 

протоколи та сервіси мережі ТСР /ІР. Четверта частина 

присвячена інформаційним технологіям комп'ютерних мереж. 

 

5.  08 

Г 85 
 

 Гріш і математика : математико-економіко-соціол. вісник. № 

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

Львів ; Луцьк : Сорока Т., 2016. – 19 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
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№ 18. – 2017. – 16 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках видання зібрані наукові матеріали 

математичного, економічного та соціологічного напрямків. 

 

6.  004 
К 63 
 

 Комп'ютерні мережі : навч. посіб. для техн. спец. вищ. навч. 

закл. Кн. 1 / А. Г. Микитишин [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 256 с. – 

(Комп'ютинг). 

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

Кн. 2. – 328 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто налаштування 

мережевих протоколів, протоколи формування захищених 

каналів зв’язку, методи і технології заощадження IP-адрес. 

 

7.  004.031 

О–13 
 

 Об'єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні 

вбудованих систем і систем реального часу: навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / В. В. Литвинов [та ін.]. – Черкаси: 

Ви-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького: ІнтролігаТОР, 2011. – 512 с. 

 Кількість примірників: 1 – А3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику описаний процес 

проектування систем реального часу, вбудованих систем. 

Розглянуто всі етапи життєвого циклу розробки моделей, 

починаючи від аналізу і закінчуючи тестуванням. 

 

8.  620.91

П 78 
 

 Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 1 (52) / Ін-т 

загальної енергетики НАН України ; редкол.: М. М. Кулик 

(голов. ред) [та ін.]. – Київ : Вид-во Ін-ту загальної енергетики 

НАН України, 2018. – 79 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 2 (53). – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 3 (54). – 76 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках збірника публікуються системні 

дослідження та комплексні проблеми енергетики; 

прогнозування, системний аналіз та оптимізація 

структурного розвитку енергетики; наукові основи 

формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів; 

математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем; 

наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої 

політики тощо. 

 

9.  016 

С 16 

 Салапатов Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. / 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. 

М. Максимовича ; уклад.: Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; 

наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. передм.: С. В. Голуб, М. С. Голуб. 

– Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 31 с. : фото. – (Бібліографія 

вчених Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького ; вип. 23). 

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

Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького" представлено відомості про життя та 

науково-педагогічну діяльність та наукові праці вченого і 

освітянина, кандидата технічних наук, доцента, декана 

факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та 

управляючих систем В. І. Салапатова. 
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10.  519.816 
Ф 17 
 

Файнзільберг Л. С. Теорія прийняття рішень : підруч. для 

студентів спец. "Комп'ютерні науки та інформ. технології" /  

Л. С. Файнзільберг, О. А. Жуковська, В. С. Якимчук ; М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київський політехн. 

ін-т" ім. І. Сікорського. – Київ : Освіта України, 2018. – 248 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику викладено основи теорії прийняття 

рішень, наведено базові поняття, означення та сучасні 

методи прийняття рішень, які грунтуються на критеріях та 

мові бінарних відношень, охоплено теоретичні засади та 

практичні рекомендації пошуку оптимальних рішень в умовах 

конфлікту, ризику та апріорної невизначеності, а також 

традиційні та оригінальні математичні моделі колективних 

рішень.  
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1.  94(477) 
Б32 
 

Бачинська О. А. Історія козацтва після зруйнування 

Запорозької Січі (1775–1905) / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб. – 

Київ : Арій, 2016. – 464 с. : іл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У книзі розкривається історія українського 

козацтва після знищення Російською імперією у 1775 році 

Запорозької Січі. Головна увага акцентується на долі 

козацьких ватажків та їхніх родин, висвітлюється політика 

іноземних держав щодо Гетьманщини та Січі. Хронологічно 

книга охоплює події останньої чверті XVIII – початку XX 

століття. 

 

2.  398.4 
Б 90 
 

Буйських Ю. Колись русалки по землі ходили... Жіночі 

образи української міфології / Ю. Буйських. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2018. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Ця книга – поєднання наукової інтерпретації 

міфологічних вірувань і уявлень українців та "живих" усних 

текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в різних 

регіонах України. Традиційні жіночі постаті української 

міфології проаналізовані разом із такими явищама культури, 

як народна релігійність і народна медицина. 

 

3.  902  
В 53 
 

 Вісник інституту археології : зб. наук. пр. Вип. 12 / 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: О. Франко (голов. 

ред.) [та ін.] ; відп. за вип. Н. Стеблій. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. 
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І. Франка, 2017. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено статті з проблем римської 

історії, археології та давньої історії України слов'яно-

руського часу, історії археологічної науки. Уведено до 

наукового обігу нові археологічні матеріали. 

 

4.  94 

В 53 
 

 Вісник Черкаського університету : наук. журн. Серія 

Історичні науки. № 1 / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: О. В. 

Черевко (голов. ред.), О. О. Драч (відп. ред. сер.) [та ін]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 136 с. 

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

№ 2. – 2016. – 162 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 3–4. – 154 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 3. – 2017. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1)  

№ 1. – 2018. – 122 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: У номерах "Вісника..." розглядаються актуальні 

проблеми історіографії та методології історичних 

досліджень, історичної антропології та історії України. 

Складовою журналу завжди є огляди і рецензії, наукова 

хроніка. 

 

5.  94 

В 36 

Верховцева І. Г. Між корпоративністю і бюрократизмом: 

самоврядування селян у Російській імперії (друга половина 

XIX – початок XX ст.) : монографія / І. Г. Верховцева ; М-во 
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освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 397 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії на основі репрезентативних 

історичних джерел, грунтуючись на сучасних підходах у 

вивченні історії селянства, з'ясовано ідейно-теоретичні та 

організаційні засади становлення селянського самоврядування 

в Російській імперії в другій половині XIX – на початку XX ст., 

роль цього інституту в соціокультурній розбудові імперського 

села, господарському і соціально-політичному оновленні країни 

загалом. Особливу увагу приділено політизації селянського 

самоврядування під час аграрних виступів 1902–1907 рр., його 

впливу на розгортання в імперії Романових селянської 

революції. 

 

6.  94-051 

Г 74 
 

Гоцуляк В. В. Вибрані студії / В. В. Гоцуляк : бібліогр. 

покажч. (1990–2018) / В. В. Гоцуляк ; ред.: А. Ю. Чабан, В. М. 

Мельниченко ; Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців 

України. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Це видання, підготовлено в рік 70-літнього ювілею 

вченого й засвідчує доробок українського історика, доктора 

історичних наук, професора кафедри археології та 

спеціальних галузей історичної науки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Віктора Володимировича Гоцуляка. 

 

7.  930 

Г 74 
 

Гоцуляк В. В. Гортаючи сторінки... Думки про "Історію 

України-Руси" Михайла Грушевського і українську 

історіографію 80-х рр. XIX – початку XX ст. : монографія /  
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В. В. Гоцуляк. – Черкаси : Сіяч, 1996. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Це перша книга, в якій аналізуються наукові 

історіграфічні дослідження, присвячені "Історії України-

Руси" М. С. Грушевського, історичній спадщині вчених 80-х 

років XX ст., доводиться, що історики тих часів працювали на 

найбільш інтенсивному етапі розвитку пізнання українського 

минулого. В той час відбувається перехід історичних 

досліджень в нову якість – до створення узагальнюючих праць 

з історії України. В монографії звернута увага на 

необхідність перегляду стереотипних тверджень про кризу і 

занепад історичних досліджень того часу, неспроможність їх 

авторів відтворити історію України. 

 

8.  94(477) 

Г 95 
 

Гуржій О. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і 

торгівлі в Україні (друга половина ХVII – початок ХХ ст.) / О. 

Гуржій, О. Реєнт, Н. Шапошнікова ; Ін-т історії України НАН 

України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. – 

365 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: В книзі оповідається, як змінювались виробничі 

відносини в країні від "застійного" середньовіччя до 

"бурхливого" буржуазного суспільства, як виникали, юридично 

оформлялись і "тихо" зникали цілі соціальні групи населення: 

козацтво, чумацтво, кріпосні селяни та ін. Яскраво і поетапно 

змальовано розвиток внутрішньої торгівлі і як саме в 

конкурентній боротьбі України виходила на зовнішні ринки 

збуту товарів. 
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9.  930.2 

З-11 
 

 З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" : 

[монографія] / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; 

редкол.: А. Жуковський (голов. ред.), М. Железняк (відп. ред.), 

О. Іщенко (відп. секр.) [та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. 

дослідж. НАН України, 2018. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – (1) 

Анотація: Дослідження присвячено вивченню досвіду 

підготовки "Енциклопедії українознавства" – 

фундаментальної праці української енциклопедистики й 

водночас важливої складової національної культурної 

спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що 

свідчать про організацію роботи редакції "Енциклопедію 

українознавства" як окрему віху в українській 

енциклопедистиці; окреслено її як об'єкт наукових досліджень 

і джерельну базу для студій. 

 

10. 061(06

2.552) 
І 71 

 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса НАН України.  
Наукові записки. Вип. 4 (90) : липень-серпень / Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. 

О. Рафальський (голов. ред.), О. М. Майборода [та ін.]. – Київ : 

Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. – 263 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 5-6 (91-92) : вересень-грудень. – 405 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 1 (93) : січень-лютий. – 2018. – 312 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 2 (94) : березень-квітень. – 311 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація. У статтях випусків збірника розглядаються 
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питання консолідації сучасного українського суспільства, 

цивілізаційного самовизначення сучасної України та концепти 

державницької ідеології. Розкрито місце і роль національної 

стратегеми і українській національній ідеї. Пропонуються до 

обговорення історичні та регіональні аспекти етнополітики в 

Україні. Подано аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і 

експертів викликів й інтеграційних перспектив України в 

контексті російської агресії в Криму та на Донбасі тощо. 

 

11. 94 
І-90 

 

Історія України : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. 

Качкан [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Качкана. – 2-е вид. – Київ : 

Медицина, 2018. – 360 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Підручник охоплює хронологічно й тематично всі 

найважливіші періоди вітчизняної історії з найдавніших часів 

і до сьогодення.  

 

12. 94(477) 
І-90 

 

Історія та культура України : навч. посіб. для студентів неіст. 

спец. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т 

ім. П. Тичини ; уклад.: Т. В. Кузнець, О. В. Лісовська, О. В. 

Скус; рец. А. Г. Морозов. – Умань: Жовтий О. О., 2016. – 176с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Це навчально-методичний комплекс, що включає 

програму даної навчальної дисципліни, орієнтовну структуру 

курсу, матеріали до тем з пропонованою літературою для 

самостійного їх вивчення, тематику ІНДЗ (рефератів), 

хронологічні схеми, тести підсумкового контролю по модулях 

для самоконтролю, питання для повторення курсу, 

рекомендовану літературу та електронні ресурси до курсу, 

історичні персоналії тощо. 

http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/mykhalchenko_istorychni.pdf
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13. 016 

І-90 
 

Історія України. 2017 : бібліогр. покажч. : 80-річчю Нац. іст. 

б-ки України присвячується / М-во культури України, Нац. іст. 

б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська [та ін.]. – Київ : 

Вініченко, 2018. – 640 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Покажчик містить документальний масив джерел 

з історії України за 2017 рік, а також бібліографічні описи 

книги, публікацій за 2015–2016 роки, які не увійшли в попередні 

випуски. 

 
14.  329(47

7) 

К 24 
 

Кармазіна М. Інтеграційні перспективи України в контексті 

російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз підходів 

парламентських політичних сил / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. 

Ротар ; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 

– 328 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано трансформацію та 

порівняння підходів парламентських політичних сил 

(Політичної партії "Народний Фронт", партія "Блок Петра 

Порошенка", політичної партії "О'єднання "Самопоміч", 

політичної партії "Опозиційний Блок", Радикальної Партії 

Олега Ляшка, Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина") до 

проблеми інтеграційних перспектив в Україні як 

внутрішньому рівні, так і рівні міжнародних структур 

упродовж 2014 – середини 2018 рр. Проведено критичний 

аналіз діяльності парламентських політичних сил як 

розробників стратегій розвитку держави та українського 

суспільства. 

 



35 

 

15.  329 

К 24 
 

Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014–2017 рр. / М. 

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

України. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. – 168 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У дослідженні аналізуються особливості розвитку 

партій в Україні у період 2014–2017 рр. Зокрема – 

характеризуються механізми їх створення в умовах 

сьогодення; висвітлюється процес багаторазових 

перейменувань; досліджується специфіка функціонування 

політичних сил поза межами правового поля. Окрему увагу 

приділено аналізу феномену "власних/привласнених", "іменних", 

регіональних та ін. партій, фінансово-майновому їх стану та 

особливостям структури. 

 

16.  323-

021 

К 24 
 

Кармазіна М. Регіональні політичні режими в Україні: 

підстави формування, специфіка функціонування, особливості 

трансформації : монографія / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар ; 

Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. – 248 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Дослідження присвячене вивченню новітнього 

явища в умовах функціонування унітарної української 

державності – формуванню й трансформаціям регіональних 

політичних режимів, які є одним із найнебезпечніших загроз і 

викладів для України у найближчому майбутньому. Аналіз 

проведено з урахуванням і різноманітних чинників – 

географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-

економічних, правових та ін. – на прикладі дослідження 

загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на 

Дніпропетровщині та у Чернівецькому регіоні.  
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17.  94(477) 
К 64 
 

Кондратюк К. К. Новітня історія України 1914–1945 рр. : 

навч. посіб. / К. К. Кондратюк ; М-во освіти і науки України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 340 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Подано систематичний виклад подій початку 

Першої до закінчення Другої світових воєн. Значну увагу 

зосереджено на питаннях визвольних змагань українського 

народу і його державотворчої діяльності, трагічної долі 

України в умовах тоталітарного режиму, її боротьби з 

фашистською окупацією у роки Другої світової війни. 

 

18.  94(470) 
К 67 
 

Корновенко С. В. Аграрна політика Тимчасового уряду : 

монографія / С. В. Корновенко, Ю. Г. Пасічна ; М-во освіти і 

науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Н.-

д. Ін-т селянства, Наук. товариство істориків-аграрників. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 236 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії на основі критичного аналізу 

широкого кола історичних джерел та здобутків 

історіографії, застосування сучасної методології вивчено 

сутність і зміст аграрної політики Тимчасового уряду. 

Розкрито вплив суспільно-політичної активності селянства 

на аграрну політику Тимчасового уряду. З'ясовано етапи 

реалізації Тимчасовим урядом аграрної політики, особливості 

кожного з них. Проаналізовано аграрний складник тогочасних 

політичних партій, еволюцію партійних підходів стосовно 

вирішення аграного питання навесні-восени 1917 р. 
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19. 94 

К 77 
 

Краєзнавство Черкащини : 100-річчю Української революції 

1917–1921 рр. присвячується. № 11 / Черкаська обл. орг. нац. 

спілки краєзнавців України ; редкол.: В. М. Мельниченко 

(голова) [та ін.] ; упоряд.: В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш, Л. 

І. Синявська. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація. Випуск присвячений подіям Української революції 

1917–1921 рр. на Черкащині. 

№ 12. – 2018. – 256 с. 

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

Анотація. Збірник містить статті та краєзнавчі розвідки 

про відомих людей Черкащини, історію міст і сіл, хроніку 

краєзнавчих заходів, інформацію про досвід організації 

дослідницької роботи. Увагу читачів привернуть такі рубрики 

як "Книжкова полиця", "Подвижники краєзнавства", поетичні 

твори. 

 

20.  94(477) 
К 90 
 

Кульчицький С. В. Історія України. Повний курс підготовки 

для вступу до вищих навчальних закладів : довідник для 

абітурієнтів та школярів / С. В. Кульчицький. – Вид. 5-е, 

перероб. та допов. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 528 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 3(2) 

Анотація: У довіднику висвітлено історію України від 

найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної науки. 

Структура видання поєднує високу інформативність із 

простотою, логічністю й дохідливістю викладу. 

 

21.  327(47

7) 
К 95 

Кучик О. С. Зовнішня політика України : підручник / О. С. 

Кучик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. 

І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 448 с. 
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  Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У підручнику на основі широкого фактологічного 

матеріалу розкрито основні етапи формування та розвитку 

зовнішньополітичної діяльності української державності. 

Подано цілісну картину зовнішньополітичної діяльності урядів 

України, проаналізовано місце і роль нашої держави у 

міжнародних відносинах. 

 

22.  391  

Л 93 

 Люба моя Україна : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети 

та повір'я українського народу / уклад. М. Н. Шкода. – Київ : 

Кристал Бук, 2016. – 544 с. – (Українознавство: Історія, 

традиції, свята, народна мудрість). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Ця книжка розповідає про народні традиції, обряди 

і свята. Матеріали з української міфології та історії 

культури не залишать байдужчим жодного читача. 

 

23.  94 
М 70 
 

Мицик В. Ф. Полковник Петро Дерещук: "Всю Душу За Волю 

України": оповідь про боротьбу за самостійну Україну на 

терені історичної Уманщини у 1920-х роках, про отаманів, 

повстанців та настрої людей / В. Ф. Мицик, В. П. Мовчан ; за 

заг. ред. В. Ф. Мицика. – Київ : КВІЦ, 2017. – 260 с. : портр. 

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

Анотація: Найбільше спаплюженою, перебріханою російсько-

більшовицьким режимом є боротьба українців за свою 

державну незалежність у 1917–1920 роках. Самовіддані 

патріоти оголошувалися "ворогами народу", обзивалися 

"українськими буржуазними націоналістами", 

"петлюрівцями", а на Тальнівщині, особливо у селі Вишнополі, 

ще й "дерещуківцями", "дерещуками". За цим ішло виключення 
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із суспільного життя: переслідування, цькування, тюрми, 

концтабори, знищення, замовчування. Вперше найповніше про 

боротьбу за самостійну Україну на історичній Уманщині, 

Тальнівщині, Звенигородщині, про повстанців й отаманів, про 

рухи й настрої людей того часу на конкретних фактичних 

даних й оповідається у цій книзі. 

 

24.  94 

Н 17 

 Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : 

зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, 

Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С. І. 

Світленко (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 180 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У випуску збірника розміщено наукові статті, які 

розкривають малодосліджені аспекти історії 

Наддніпрянської України від XVII до ХХ ст., недостатньо 

розроблену проблематику з військово-політичної, соціальної, 

культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної 

історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду 

незалежності України. 

 

25.  94(477) 

Н 30 
 

 Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, 

територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : 

Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с. : іл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація. Як укорінилася назва «Україна» протягом століть? 

Як формувалася територія України? Якою символікою 

користувалися наші предки? Як утворилися та змінювалися 

державні кордони України? Сьогодні ці теми стали вкрай 

актуальними, і пропонована книжка може відповісти на 

чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця. 
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26.  001.92
Н 34 

 Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 15 / НАН України ; редкол.: Я. С. Яцків (голов. 

ред. серії) [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 104 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: До збірника увійшли авторські статті, 

підготовлені за матеріалами доповідей, виголошених на VII 

науково-практичній конференції "Наукова періодика: традиції 

та інновації", а також стендових доповідей та організованих 

майстер-класів. Статті згруповано у п'ять розділів: загальні 

питання діяльності наукового журналу, організація наукового 

періодичного видання в НАН України, сучасні електронні 

ресурси та розвиток наукової періодики, інформаційні 

повідомлення.  

 

27.  061 

Н 34 
 

 Наукові зошити історичного факультету Львівського 

університету : зб. наук. пр. Вип. 18 / Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка ; редкол.: Б. З. Якимович (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за 

вип. Р. Шуст. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 356 с. 

– Текст укр. та англ. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: В збірнику публікуються наукові статті, 

повідомлення, преклади, документи, рецензії та огляди з 

актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, 

історіографії, археології, етнології, спеціальних історичних 

дисциплін, які раніше не публікувались. 

 

28.  94 

Н 34 
 

 Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Історія. Вип. 2 (37) / М-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т, Ф-т історії та міжнар. відносин ; 
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редкол.: О. С. Мазурок (голова) [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 

2017. – 229 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 1 (38). – 2018. – 132 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 2 (39). – 196 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація. Науковий збірник містить статті, в яких 

розглядаються актуальні проблеми історіографії, 

джерелознавства, всесвітньої історії, історії та етнології 

України. Складовою журналу також є огляди і рецензії 

українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних 

видань. 

 

29.  902 

Н 54 
 

Нераденко Т. М. Молюхів Бугор : монографія / Т. М. 

Нераденко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ 

історії та філософії, Черкаське обл. територ. від-ня Малої акад. 

наук України, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнаців 

України. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 506 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії вперше в археологічній літературі 

здійснюється комплексна публікація результатів 

археологічних розкопок відомого поселення доби неоліту та 

енеліту Молюхів Бугор, яке розташоване у південній частині 

правобережного Лісостепу біля села Новоселиця 

Чигиринського району Черкаської області. Висвітлюється 

історія відкриття та дослідження пам'ятки протягом 1950–

2013 років, подається всебічна характеристика та 

систематизація археологічних та остеологічних матеріалів, 

знайдених автором у ході розкопок поселення у 1992–2013 
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роках. Обгрунтовується абсолютне датування Молюхового 

Бугра та його внутрішня хронологія у зіставленні з 

відповідними неолітичними та енеолітичними культурами 

України. Доводиться велике наукове значення археологічного 

комплексу Молюхового Бугра не лише для вивчення 

матеріальної і духовної культури Потясминня та Середнього 

Подніпров'я доби неоліту, а й для відтворення давньої історії 

та культури України і Східної Європи. 

 

30.  338.486
Н 54 
 

Нераденко Т. Правобережна Черкащина: туристично-

краєзнавчий потенціал / Т. Нераденко ; Упр. освіти і науки 

Черкаської облдержадмін., Черкаське територ. від-ня Малої 

акад. наук України, Черкаська обласна орг. Нац. спілки 

краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 498 

с. 

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

Анотація: Видання знайомить з історією, культурою і 

природою Правобережної Черкащини через відвідання 

пам'яток і визначних місць, музеїв і заповідників, мистецьких 

закладів та культових споруд. Воно репрезентує туристично-

краєзнавчий потенціал усіх районів Правобережної 

Черкащини: Кам'янського, Чигиринського, Канівського, 

Черкаського, Корсунь-Шевченківського, Звенигородського, 

Тальнівського, Уманського, Городищенського, Шполянського, 

Катеринопільського, Лисянського, Маньківського, 

Монастрищенського, Смілянського, Христинівського, 

Шполянського районів, міста Черкас. 
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31.  94 

Н 54 
 

Нерубайський І. А. Глибочок над Гірським Тікичем : Історія 

українського села на тлі історії України  / І. А. Нерубайський. 

– Київ : КВІЦ, 2017. – 688 с. : іл. кол. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У виданні на основі історичних досліджень, 

архівних документів висвітлено трьохсотлітню славну 

історію села Глибочок Тальнівського району Черкаської 

області. Вміщено понад 1250 фотографій, карт, схем, 

плакатів. 

 

32.  94(100) 

О–35 
 

Овчаренко О. І. З історії війн першої половини ХХ століття: 

деякі питання міжнародних відносин : монографія / О. І. 

Овчаренко, О. Сухушина, Н. Земзюліна ; М-во освіти і науки 

України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вертикаль, 2018. – 430 с. : карти. 

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

Анотація: В монографії проаналізовано низку проблем малих і 

Великої війн початку ХХ ст., окремих питань міжнародних 

відносин міжвоєнного двадцятиліття та Другої світової 

війни. 

 

33.  903.1 
О–58 
 

Онищук Я. І. Населення Західної Волині та Західного Поділля 

у першій половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект : 

монографія / Я. І. Онищук ; М-во освіти і науки України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 

2018. – 568 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії розглянуто культурно-історичні 

процеси на території західних районів Волині та Поділля у 

першій половині I тис. н. е. Визначені основні напрямки 
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міграцій і шляхи розселення слов'янської, гето-дакійської та 

германської людності, контактні зони, що сформувалися на 

цих теренах унаслідок тривалої комунікації різноетнічних 

племен. Через призму розвитку матеріальної та духовної 

культури пшеворського, липицького, зубрицького, 

вельбарського та черняхівського населення розглянуто 

особливості проживання, побуту, господарства, поховальної 

обрядовості, а також взаємовідносини цих спільнот з 

провінційно-римським світом. 

 

34.  94(477) 

П 39 
 

Плохій С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн 

до незалежності / С. Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка. – 2-е вид. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 496 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Книга цікаво й доступно розповідає про історію 

нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України 

сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще 

зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. 

Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній 

групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням 

сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки "призвали варягів на 

царювання", як наша країна боролася за право бути 

незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного 

терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт 

отримала незалежність. Кожен, хто хоче зрозуміти, чому 

відбувається конфронтація між Росією та Заходом по лінії 

майбутнього України, має прочитати ґрунтовний, виважений 

та водночас бурхливий виклад історичної ролі України. 
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35.  94(477)

(062.55
2) 

П 75 
 

 Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. 

пр. Вип. 15 / Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 

Історичний ф-т, Дніпропетровський обл. центр з охорони 

історико-культурних цінностей, Ін-т суспільних дослідж. ; 

редкол.: С. І. Світленко (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : Грані, 

2017. – 296 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику представлені статті, що стосуються 

історичних постатей, історії міст і сіл, промислових 

підприємств, закладів освіти, науки, культури, медицини, 

духовно-культурного життя тощо. 

 

36.  316.7 

Р 26 
 

Рафальський О. Цивілізаційні перехрестя сучасного 

суспільства : монографія / О. Рафальський, З. Самчук ; Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ 

: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. – 688 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Автори монографії стверджують, що сучасному 

суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість 

функціональних основ: дійсного та належного, 

маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність 

інформаційних можливостей та безпрецедентна 

маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення 

особистісного розвитку як основного ресурсу поступального 

суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування 

потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам 

кон’юнктури тощо.  
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37.  94(477) 

Р 33 
 

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX 

століття) / О. П. Реєнт. – Київ : Арій, 2016. – 320 с. – (Таємниці 

історії). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії досліджуються сторінки історії 

України у складі двох імперій XIX – початку XX століття. 

Автор зупиняється на висвітленні сучасного стану та 

перспектив наукових студій цього періоду. Головну увагу 

приділено аналізу тогочасного становища українських земель 

в Австрійській і Російській імперіях та європейській 

дипломатії щодо них, потенціалу національного відродження 

України, її соціально-економічного розвитку. Зроблено спробу 

об'єктивної інтерпретації діяльності українських політичних 

сил у революціях 1905–1907, 1917 років та Першій світовій 

війні. 

 

38.  323-

02Р 32 
 

 Регіональна політика: історія, політико-правові засади, 

архітектура, урбаністика : Четверта Міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 23 листоп. 2018 р. : зб. наук. пр. Вип. 4. Ч. 1 / 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, М-во регіон. 

розвитку, буд-ва та ЖКГ України, Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; редкол.: П. М. Куліков (голова) [та ін.]. 

– Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. – 292 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 4. Ч. 2. – 316 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація. У матеріалах конференції користувач знайде 

відповіді на питання державної регіональної політики, 

самоврядування і управління сталим розвитком територій, 

зокрема проблем використання земельних ресурсів об'єднаних 
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територіальних громад, сталий розвиток сучасного міста та 

сталість територіальної громади, вплив землеустрою на 

якість життєвого простору міста, регулювання 

містобудівної діяльності, споживання туристичного 

продукту в умовах цифрових технологій тощо. 

 

39.  94 

Р 89 
 

 Русь "після Русі". Між короною і булавою. Українські землі 

від королівства Русі до Війська Запорозького / В. М. Горобець 

[та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с. – 

(Історія без цензури). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в 

суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до 

історії України. Читач може познайомитися з думкою 

провідних вітчизняних істориків, результатами останніх 

наукових досліджень та відкриттів про Русь у другій половині 

XI – першій половині XIII ст., державу Романовичів, українські 

землі й Велике князівство Литовське, Україну в складі Речі 

Посполитої. При цьому автори не виконують ідеологічне 

замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє 

кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках. 

 

40.  323.1 

Р 98 
 

Рябчук М. Долання амбівалентності. Дихотомія української 

національної ідентичності – історичні причини та політичні 

наслідки : монографія / М. Рябчук ; Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І. 

Ф. Кураса НАН України, 2019. – 252 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Монографія присвячена дослідженню української 

національної ідентичності у її двох істотно відмінних 
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формах, означених як "українська етнокультурна" 

("примордіальна") та "українська інституційна" ("паспортно-

територіальна"). Праця з’ясовує принципові відмінності між 

цими двома типами української ідентичності і доводить, що 

вони мають не лише ідеологічний, а й ціннісний характер. 

Ідентичнісна дихотомія істотно ускладнила процеси 

посткомуністичної трансформації у 1991–2013 роках і 

відчутно ослабила українське суспільство й державу перед 

лицем російської агресії у 2014-му. Монографія обґрунтовує 

необхідність та з’ясовує передумови формування об’єднавчої 

громадянської ідентичності всіх жителів України. 

 

41.  94(477) 

С 13 
 

Савченко В. Симон Петлюра / В. Савченко ; пер. з рос. А. 

Сопронюк. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 469 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Петлюра, у тому числі не без допомоги своїх 

ворогів, став символом українського опору, символом 

визвольних змагань 1917–1921 рр. за незалежність України. 

Але яким Симон Петлюра був у реальності, без чорно-білого 

розфарбування? На це питання намагається дати відповідь ця 

книжка. Симон Васильович – лицар чину, але й жива людина, в 

житті якої були прорахунки і невдачі, але яка вперто йшла до 

своєї мрії – української незалежності.  

 

42.  94(477) 
С 24 
 

Світленко С. І. Українське XIX століття: етнонаціональні, 

інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. І. 

Світленко. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 480 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора 

за останнє десятиліття з історії українського національного 
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руху, інтелектуальної історії та історіософської думки 

українського XIX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та 

діяльність непересічних українських діячів – борців за 

національно-культурне відродження України. 

 

43.  726 
С 25 
 

 Свято-Покровский Красногорский женский монастырь / 

сост. монахиня Еликонида (Яценко). – Киев : Украинская 

Православная Церковь, 2018. – 200 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Аннотация: Книга знакомит читателя с основными вехами 

истории Красногорского монастыря – от его основания по 

сегодняшний день, Интересны и поучительны рассказы о 

насельниках и насельницах монастыря, некоторые из которых 

прославлены в сонме святых, а также известных и 

малоизвестных подвижницах, каждая из которых была 

незаурядной личностью и посвятила свою жизнь служению 

Богу и родной обители. 

 

44.  94 

С 29 
 

 Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–

1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Черкаський нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького, Держ. архів Черкаської обл., Черкаська 

обласна орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд.: В. М. 

Мельниченко [та ін.] ; відп. ред. С. В. Корновенко. – Черкаси : 

Вертикаль, 2018. – 168 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено документи й матеріали, що 

висвітлюють участь селянства – найчисельнішої верстви 

людності Черкащини, в революційних процесах 1917–1921 рр., 

розкривають особливості аграрної політики тогочасних 

урядів та ставлення до неї сільського населення краю. 
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Опубліковані документи відображають опір селян політиці 

"военного комунізму", їх участь у повстанському русі та 

боротьбі за українську державність. 

 

45.  94 

С 29 
 

 Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–

1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Черкаський нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького, Держ. архів Черкаської обл., Черкаська 

обласна орг. Нац. спілки краєзнавців України ; упоряд.: Т. А. 

Клименко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 180 с. 

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

Анотація: У збірнику вміщено документи і матеріали, що 

висвітлюють участь селянства – найчисельнішої верстви 

людності Черкащини, у революційних процесах 1917–1921 рр., 

розкривають особливості аграрної політики тогочасних 

урядів та ставлення до неї сільського населення краю. 

Опубліковані документи відображають опір селян політиці 

"воєнного комунізму", їх участь у повстанському русі та 

боротьбі за українську державність. 

 

46.  94 

С 32 
 

Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид 

українства / В. Сергійчук. – Вид. 5-е, допов. – Вишгород : 

Сергійчук М. І., 2018. – 432 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У пропонованій книзі на основі архівних документів 

і спогадів очевидців обгрунтовується закономірність 

визначення Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом 

українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання 

злочинів проти людства. 
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47.  030 

С 32 
 

Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Вид. 3-

є, допов. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 516 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено 

внесок видатних українців у розвиток світової науки, техніки, 

освіти і культури. 

 

48.  32 

С 83 
 

 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 1 (46). 

Серія Політика / Нац. Ін-т стратег. дослідж. ; голов. ред. В. П. 

Горбулін ; заст. голов. ред.: О. С. Власюк , О. М. Ляшенко. – 

Київ : Вид-во НІСД, 2018. – 116 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

№ 2 (47). – 160 с. – Текст укр. та англ. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

№ 3–4 (48) / голов. ред. Р. М. Павленко ; заст. голов. ред.: В. 

М. Яблонський , Т. В. Джига. – 2018. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику публікуються результати наукових 

досліджень проблемних питань суспільно-політичного, 

соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, 

зовнішньої політики України, регіональних проблем 

суспільного розвитку та національної безпеки і оборони 

України. 

 

49.  94 
Т 41 
 

Тимошик М. С. Село : докум. публіцист. оповідь : у 2 т. Т. 1. 

Зійти з безпам'ятства / М. С. Тимошик ; авт. передм. С. 

Колесник. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 420 с. : іл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У першому томі подано широку панораму життя 

хліборобів та сільської інтелігенції від козацьких часів до 
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жовтневого перевороту 1917 року. 

Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення / М. С. Тимошик. – Київ : 

Ярославів Вал, 2017. – 580 с. : іл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У другому томі, що хронологічно охопляє період від 

1917-го до початку 70-х років XX ст., переосмислюється низка 

сфальшованих сторінок спочатку збільшовиченого, а згодом 

околгоспленого українського села. Фактологічна канва оповіді, 

що побудована винятково на закритих донедавна архівних 

матеріалах та спогадах очевидців, тут особливо вражаюча за 

силою правди. 

 

50.  323 

У 45 
 

 Україна: шлях до консолідації суспільства : нац. доп. / Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, Секція 

суспільних і гуманітарних наук ; редкол.: С. І. Пирожков [та 

ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У доповіді розглянуто проблемні питання 

консолідації українського суспільства у ситуації соціально-

економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної кризи, 

оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини 

та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, 

розгорнуто модель національної єдності та стратегію її 

досягнення. 

 

51.  391.7 

У 45 
 

 Українські прикраси : альбом / упоряд.: О. М. Самков, В. В. 

Лепський ; пер.: Ю. Макаренко, О. Підлубний. – Черкаси : 

Андрощук П. С., 2018. – 244 с. : іл. кол. – Текст укр. та англ. 

мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 
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Анотація: Альбом у доступній формі подає українські 

прикраси в усій їх різноманітності та неповторності. Автори 

приділили значну увагу прадавнім символам, що донесли до нас 

ці витвори народного мистецтва. Перебування території 

України у складі різних держав зумовило чисельні впливи на її 

культуру. У виданні показано, як народне мистецтво 

органічно використало їх для власного розвитку. Достатньо 

уваги приділено творцям цих прикрас – українським 

золотарям.  

 

52.  94 

У 45 
 

 Український селянин : зб. наук. пр. Вип. 18 / Нац. акад. наук 

України, Ін-т історії України НАН України, Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: А. Г. Морозов (відп. ред.), 

В. І. Марочко, С. В. Корновенко [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 164 с. 

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

Вип. 19. – 2018. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Матеріали пропонованого збірника охоплюють 

традиційне коло проблем аграрної історії України. Автори 

статей розкривають різні аспекти історії селянства, зокрема 

роль видатних постатей в аграрній історії, проблеми 

історіографії, а також історичний розвиток селянства на 

основних етапах історії України. 

 

53.  94 

Ч-48 
 

 Черкащина – земля прадавня, щедра і свята / авт.-уклад. В. 

М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 168 с. : фото. 

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

Анотація: У презентаційному виданні розкриті основні віхи 

історії та сучасного життя Черкащини, засобами 
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візувального відтворення висвітлені найголовніші події, 

представлені відомі земляки й показана самобутність 

культури й природи краю. Ілюстрована реконструкція 

базується на документальних матеріалих, а також на 

художній інтерпретації минувшини у творах мистецтва. 

 

54.  94 

Ч-48 
 

 Черкащина: історія краю та його людності / С. Горошко [та 

ін.] ; ред.: В. Масненко, В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2017. – 698 с. : іл. 

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

Анотація: Ця книга є першим системним науково-популярним 

викладом історії Черкащини, здійсненим на концептуальних 

засадах історичної регіоналістики. Історію краю розглянуто 

від часів творіння земної тверді до сьогодення в контекстах 

різночасових державних утворень, але крізь призму прагнення 

до власного політичного самовизначення (україноцентризму). 

Стверджується, що територіальна локалізація й регіональна 

специфіка були зумовлені не тільки природно-ландшафтним 

середовищем Середньої Наддніпрянщини, а й спільною 

історичною долею. Простежено зміну геополітичного та 

ментального статусу регіону, його антропологічного виміру. 

Описано політичну, адміністративно-територіальну 

приналежність краю, господарську структуру, культурний 

розвиток його людності.  

 

55.  94 

Ю 94 
 

Юхно Б. Ретро Град / Б. Юхно. – Черкаси : Третяков О. М., 

2016. – 480 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: 25 років (1954–1979) – розквіт віку творення, – 

охоплює чергова ретропосвята рідному місту дослідника 
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"генної" пам'яті Черкас Бориса Юхна. Своєрідне продовження 

"Черкаських місторій" у більшості черкасців міцно 

закарбується у пам'яті, а ще живі згадки викличуть 

ностальгічні спомини. 
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1.  338.1 

D47 
 

Determinants of Innovation and Investment Development of 

Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry 

= Детермінанти інноваційно-інвестиційного розвитку 

різногалузевого підприємництва, індустрії туризму та 

гостинності : collective monograph / V. Yatsenko [and others] ; 

ed. by V. M. Yatsenko ; The Bohdan Khmelnytsky National 

University of Cherkasy. – Nuremberg : Verlag SWG imex GmbH, 

2019. – 432 с. 

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

Анотація: Колективна монографія присвячена 20-річчю 

відкриття економічних спеціальностей та створення в 

подальшому Навчально-наукового інституту економіки і 

права Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького і є продовженням традиції наукових 

досліджень з розвитку підприємництва, інновацій, фінансів, 

конкуренції, проблем обліку і аудиту, туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу. 

 

2.  005.95

М 50 
 

HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. 

М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. 

Філіпова ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. 

технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання, 

що мають ключове значення для фахівців системи управління 

організацією та управління персоналом: теорія управління 
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людськими ресурсами, методологія управління персоналом і 

формування системи управління персоналом, стратегічне 

управління персоналом і планування кадрової роботи в 

організації, технологія управління персоналом і його 

розвитком, а також питання управління поведінкою 

персоналу організації та оцінки результатів його діяльності. 

 

3.  339.9 

І-54 
 

Ilarionova N. International economics. Microeconomics = 

Міжнародна економіка. Мікроекономіка : manual / N. 

Ilarionova. – Kyiv : Lira-K, 2017. – 316 с. – Текст англ. мовою. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Посібник охоплює принципи побудови сучасної 

міжнародної економічної системим та її структури, 

теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних 

економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та 

міжнародний рух факторів виробництва). 

 

4.  005.32 
О-64 
 

Organizational Behavior = Організаційна поведінка : textbook / 

V. Novak [etc.] ; Min. of education and science of Ukraine, Nat. 

Aviation Univ., Nat. Univ. of Food Technologies. – Kyiv : Condor-

Publishing house, 2016. – 478 p. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: The purpose of the textbook is a compilation of 

materials for the implementation of the module-rating system in the 

learning process in the study of “Organizational behavior” course. 

The textbook in details introduces the reader to the main concepts 

of management of the organization and the role of personality in it, 

reveals the content of all components of management activities, and 

explains the problems of management psychology. It attempts to 

explain the basic theories of organization and management both 
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with positions of the evolution of science and management as well 

as major trends of management in the early twenty-first century. 

The disclosed questions of organizational development, 

organizational changes management and communication processes 

were deepened. Special attention is paid to the value of the 

individual in the organization, models of organizational behavior 

and human behavior management in the organization. 

 

5.  338 

А43 
 

 Актуальні проблеми розвитку національної економіки : 

матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 

Умань, 1 груд. 2016 р. : [зб. наук. тез : у 3 т.]. Т. 1 / М-во освіти 

і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, ННІ 

економіки та бізнес-освіти. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 

209 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Т. 2. – 146 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Т. 3. – 188 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Збірник містить наукові тези ІV Всеукраїнської 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку 

національної економіки», яка відбулася 1 грудня 2016 р. на базі 

Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Матеріали відображають результати 

досліджень учених, викладачів, аспірантів та студентів з 

актуальних проблем розвитку національної економіки. 

 

6.  368 
А 43 

 Актуарні розрахунки : підручник / І. М. Копич, В. М. 

Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – Львів : 
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 Новий Світ-2000, 2017. – 214 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: В підручнику значна увага приділена теоретичним і 

практичним аспектам використання математичних методів 

в страховій справі, наведено зразки розв'язання типових 

завдань, які можуть бути використані студентами для 

самостійного вивчення, та подані тестові завдання для 

перевірки якості засвоєння програмного матеріалу. 

 

7.  005.7 
А66 
 

Андрушків Б. М. Корпоративне управління : навч. посіб. / Б. 

М. Андрушків, С. П. Черничинець ; М-во освіти і науки 

України, Тернопільський нац. економ. ун-т, Тернопільський 

нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Київ : Кондор, 2011. – 528 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Метою навчального посібника є узагальнення 

матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-

економічного механізму управління ними, а також 

запровадження модульно-рейтингових технологій у 

навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є 

складовими корпоративного управління.  

 

8.  658.7 
Б20 
 

Балабанова Л. В. Логістика : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук ; М-во освіти і науки 

України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. – Львів : Магнолія 

2006, 2018. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У підручнику розкрито концептуальні основи 

логістики та логістичного менеджменту, визначено 

категоріальний апарат логістики; розглянуто особливості 
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логістичного підходу до управління матеріальними потоками 

в сфері постачання, виробництва і розподілу; висвітлено 

специфіку управління запасами в логістиці, визначено місце 

складу і транспорту в логістиці тощо. 

 

9.  005.8 
Б 48 
 

Березін О. В. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. 

Березін, М. Г. Безпарточний. – Суми : Університет. кн., 2018. – 

272 с. 

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

Анотація: Автор пропонує до розгляду актуальні питання 

теорії і практики управління проектами в умовах 

конкурентного середовища. Викладено аспекти 

структуризації, планування витрат і бюджету проектів, 

вибору форм їх організаційної структури, приділено увагу 

стратегії і практиці управління ризиками та якістю у 

проектах. 

10.  005.7 

Б 81 
 

Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування 

(корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-

Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтавський ун-т економіки і 

торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Навчальний посібник характеризується 

комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на 

оновленій нормативно-законодавчій базі та системному 

підході, містить випробувані практикою стратегії, 

механізми, принципи та моделі корпоративного управління. 

Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття 

практичних навичок до книги додається електронний 

практикум. Посібник розроблено для опанування студентами 

дисципліни "Ділове адміністрування (Корпоративне 
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управління)". 

11.  061 
В 53 
 

 Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : 

матеріали доп. XXII Міжнародної наук.-практ. конф. КІБіТ 

"Студент-дослідник-фахівець", Київ, 24 трав. 2018 р. Вип. 2 

(36) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол: О. В. 

Яковлева (голова), Р. О. Язиніна, Л. В. Терехова [та ін.]. – Київ 

: Вид-во КІБіТ, 2018. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація. Матеріали конференції знайомлять читача з 

проблемами дослідження міжособистісних стосунків у 

студентському колективі, розглядають стратегії навчання 

випускника ЗВО як майбутнього фахівця на ринку праці. 

Пропонують дослідження віртуальної культури в системі 

менеджменту. Знайомлять з інноваційними системами 

управління проектами. Обговорюють основні переваги і 

недоліки в застосуванні рекламних технологій тощо. 

Вип. 4 (38) : [Секція Економіка] / редкол.: О. В. Яковлева 

(голова), Т. І. Пішеніна (голов. ред. серії), О. І. Нікіфорук [та 

ін.] ; відп. за вип. Р. О. Язиніна. – 72 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація. Наукові статті викладачів та студентів 

присвячені актуальним проблемам економіки, філософії, 

психології, управління, інформаційних технологій, 

економічного аналізу сучасного стану України. 

 

12.  33 

В 53 
 

 Вісник Черкаського університету : наук. журн. Серія 

Економічні науки. № 3 / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: О. В. 

Черевко (голов. ред.), І. І. Кукурудза (відп. ред. серії) [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 138 с. 
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 Кількість примірників: 2 – ІБВ(1), ЧЗ №4(1) 

Анотація: Випуск журналу присвячено питанням економічної 

кібернетики, економіко-математичному моделюванню 

економічних систем; проблемам прогнозування складних 

економічних систем та економічних криз, моделюванню 

економічної поведінки, системно-динамічному моделюванню, 

SWOT-аналізу. Розглянуті питання економічної безпеки 

підприємства банківського сектору.  

№ 2. – 2017. – 134 с. 

Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 1. – 2018. – 116 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 2. – 2018. – 130 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 3 / редкол. серії: Є. М. Кирилюк (відп. ред.) [та ін.]. – 2018. 

– 116 с. 

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

№ 4. – 2018. – 126 с. 

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

Анотація: Матеріали номерів містять статті з проблем 

інноваційного розвитку економіки та 

підприємства,підприємництву та менеджменту 

підприємства; розвитку регіональної економіки та економіки 

праці, а також присвячені проблемам соціально-економічного 

розвитку України; державного управління; інтеграційним 

процесам в АПК. 

 

13.  330.1 

В 21 
 

Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка : навч. посіб. / О. З. 

Ватаманюк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т 

ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 324 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику послідовно розглянуто 

найважливіші запитання, що постають перед людиною, яка 

хотіла б розпочати власну справу. З'ясовано характерні риси 

процесу ухвалення індивідами економічних рішень у ролі 

підприємців та покупців, ключові особливості процесу 

виробництва благ і встановлення оптимальної ціни вироблених 

фірмою товарів і послуг тощо. Виклад базується на поєднанні 

традиційного неокласичного аналізу та альтернативних 

підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної теорії і 

поведінкової економіки. 

 

14.  658.5 

В 65 
 

Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 

4.0 : підручник / С. В. Войтко ; М-во освіти і науки України, 

Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. І. 

Сікорського". – Київ : Політехніка, 2019. – 200 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Автором розкрито еволюцію теорій управління. 

Наведено особливості управління інноваціями та реалізації 

стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове середовище в 

Індустрії 4.0; надано характеристику ринків Індустрії 4.0; 

проаналізовано особливості планування та організації 

діяльності підприємств в Індустрії 4.0; розглянуто питання 

управління персоналом та оплати праці; наведено засади 

реалізації проектів і програм в Індустрії 4.0; описано цикл 

реалізації стартапів; розкрито засади успішної діяльності 

підприємств. 

 

 

15.  657:33 Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та 
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9В 75 
 

аудиту : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. М. 

Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія 2006, 

2018. – 528 с. – (Вища освіта в Україні). 

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

Анотація: У навчальному посібнику розкрито концептуальні 

основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах. 

Висвітлено сутність аудиту і аудиторської діяльності, 

питання стандартизації принципів аудиту на міжнародному 

рівні, зміст аудиторського процесу та особливості обліку й 

аудиту окремих видів активів, зобов'язань, капіталу і 

господарських операцій. Розглянуто і систематизовано 

методологічні засади побудови обліку та особливості 

організації й проведення аудиту в різних країнах світу. У 

навчальний посібник включено програму дисципліни, тестові 

завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для 

самостійної роботи, термінологічний словник основних 

категорій і понять. 

 

16.  332.2 

Г 20 
 

 Гарантування продовольчої безпеки в контексті розвитку 

земельних відносин : монографія / М. В. Зось-Кіор, Є. М. 

Кирилюк, С. В. Корновенко, Г. І. Шарий. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2017. – 230 с. 

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

Анотація: Монографію присвячено теоретичним 

узагальненням, аналізу та розробці рекомендацій щодо 

розвитку земельних відносин як чинника гарантування 

продовольчої безпеки. Розкрито проблеми управління 

земельними ресурсами на макроекономічному рівні, які 

формують потенціал продовольчого забезпечення. Зокрема, 

визначено об'єкти та суб'єкти управління земельними 
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ресурсами аграрного сектора економіки України; розкрито 

теоретичний та правовий аспекти розвитку системи 

управління земельними ресурсами тощо.  

 

17.  339.9 

Г 54 

 Глобальна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. 

Сазонец ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки 

України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 206 с. – (Вища освіта 

в Україні). 

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

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні 

питання, категорії та проблеми глобальної економіки. 

Розкриваються тенденції процесу розвитку 

світогосподарських зв'язків, форми міжнародного 

співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник 

носить системний характер і складений у відповідності до 

програми курсу "Глобальна економіка", що викладається 

студентами економічних спеціальностей. 

 

18.  338.24 

Г 55 
 

Глушко С. В. Управлінські інформаційні системи : навч. 

посіб. для студентів вищ. закл. освіти / С. В. Глушко, А. В. 

Шайкан. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 320 с. – (Вища освіта 

в Україні). 

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

Анотація: Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких 

інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе 

місце займає сфера управління. До ознайомлення пропонується 

досвід господарювання зарубіжних промислових компаній та 

впровадження сучасних управлінських інформаційних систем. 

Посібник систематизований і складений за нормативною 
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програмою курсу “Управлінські інформаційні системи”. 

 

19.  368 

Г 57 
 

Говорушко Т. А. Страхування : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / 

Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко ; М-

во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – 

Львів : Магнолія 2006, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкривається теорія і 

практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі 

навчальної дисципліни "Страхування" для студентів напряму 

підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє 

сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності 

страхування, його функцій, ролі в економічному житті 

суспільства, страхового ринку і його структури, страхових 

ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової 

надійності страховика та оподаткування страхового 

підприємництва в Україні.  

 

20.  339.9 

Г 67 
 

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

студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – 

Київ : Кондор, 2017. – 432 с. 

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

Анотація: У підручнику розглядаються особливості сучасних 

міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. 

Акцентується увага на проблемах інтеграційних процесів і 

міжнародного бізнесу, торгівлі, руху капіталу, розвитку 

міжнародних валютно-фінансових відносин, досягненні 

Україною гідного місця в світових економічних процесах. 
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21.  658.7/.8 
Д 81 
 

Дудар Т. Г. Основи логістики : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – Київ : Центр учбової 

літ., 2012. – 172 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику узагальнено та викладено 

основні аспекти теорії логістики: предмет, завдання та 

концепції логістики. Охарактеризовано особливості основних 

галузей логістики. Теоретичний матеріал супроводжується 

завданнями для самоконтролю і тестовими завданнями. 

Основні визначення логістики подані у вигляді короткого 

термінологічного словника. 

 

22.  330.43 
З-46 
 

Здрок В. В. Моделювання економічної динаміки : практикум / 

В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська ; за ред. В. В. 

Здрока ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. 

І. Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 256 с. – (Вища 

освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У книзі подано короткі теоретичні відомості по 

кожній темі, методичні рекомендації по застосуванню 

методів економічної динаміки для розв'язування конкретних 

економічних задач, наведені різноманітні вправи, запитання і 

завдання для самоконтролю. 

 

23.  339.923 

З-48 
 

Зеленко В. А. Економіка у європейській інтеграції : навч. 

посіб. / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин ; М-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 464 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 
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Анотація: Навчальний посібник знайомить читача зі 

становленням та розвитком інтеграційного процесу в межах 

Європейського Союзу. В ньому розкрито економічний зміст 

спільних політик ЄС. В окремому розділі висвітлено питання 

економічної співпраці ЄС і України з акцентом на виконання 

Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС. Загальний 

зміст посібника свідчить про необхідність побудови в Україні 

злагодженої соціально-економічної моделі співпраці між 

владою, бізнесом та громадянським суспільством за кращими 

європейськими практиками. 

 

24. 004:33 

І-74 

 

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : 

навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. М. 

Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – Київ : 

Центр учбової літ., 2012. – 296 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику проведено аналіз 

інформаційної технології, що представляється як сукупність 

процесів, які оперують первинною інформацією для отримання 

інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології 

дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та 

прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено 

галузь математичного моделювання бізнес-процесів та 

методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим 

критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні 

технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, 

електронні платіжні системи, розглянуто види 

інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для 

них. Досліджено питання захисту персональної інформації і 

протидії програмним продуктам шкідливого характеру. 
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25. 338.48 
І-90 

 

Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / В. К. Федорченко, О. М. 

Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко ; Київський ун-т 

туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2016. – 164 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюється розвиток 

екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних 

документів відтворюється діяльність навчальних закладів, 

наукових товариств і установ України наприкінці XIX – на 

початку XX ст.: розкрито механізм залучення населення до 

екскурсій та їх ідеологічну спрямованість за часів радянської 

політичної системи. 

 
26.  006:33

К 43 
 

Кирилюк І. М. Управління стандартизацією та сертифікацією 

: навч.-метод. посіб. / І. М. Кирилюк ; рец. Н. А. Єфіменко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 438 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ № 4(3), ЦА(7) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику подано 

тематичний план навчальної дисципліни та зміст за модулями 

й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) 

занять, викладено сучасний теоретичний і методологічний 

матеріал для вивчення навчальної дисципліни, набуття та 

закріплення знань (самостійна, індивідуальна робота, 

контрольні запитання, методичні рекомендації до оцінювання 

знань студентів.  

 

27.  336.1 

К 56 
 

Коваленко В. М. Розвиток фінансової системи України в 

умовах глобалізації : монографія / В. М. Коваленко, О. В. 

Коваленко ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т 
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ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 236 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У монографії розкрито теоретичні основи, 

особливості та проблеми структуризації фінансової системи 

України, виявлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток 

світової економіки та національних фінансових систем. 

Проведено оцінку стану фінансової системи України на рівні її 

структурних складових. Визначено сучасні тенденції 

міжнародного руху економічних ресурсів, фінансові 

результати зовнішньоекономічної діяльності України та її 

зростаючий вплив на фінансову систему. 

 

28.  657(07) 

К 77 
 

Кравцова О. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : 

навч. посіб. / О. М. Кравцова, К. С. Мащенко ; М-во освіти і 

науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 224 с. – (Вища 

освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний 

матеріал, викладеній у структурно-логічній послідовності 

згідно з навчальним планом, приклади вирішених задач та 

ситуацій, завдання для самопідготовки та самоконтролю, 

навчальні завдання, індивідуальне комплексне завдання та 

предметний покажчик. 

 

29.  658.14 
К 84 
 

Крупка М. І. Фінансова безпека суб'єктів господарювання : 

підручник / М. І. Крупка, Л. С. Яструбецька ; М-во освіти і 

науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: На сторінках підручника розкрито теоретико-
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методологічні та практичні аспекти гарантування 

фінансової безпеки підприємницьких структур. Висвітлено 

економічний зміст та роль фінансової безпеки суб'єктів 

господарювання в гарантованні їхнього успішного 

функціонування. Схарактеризовано внутрішні та зовнішні 

загрози фінансовій безпеці підприємств, зокрема, протиправні 

поглинання, нелегальне банкрутство, зловживання 

конфіденційною фінансовою інформацією, конфлікти 

інтересів у фінансовій сфері. Розглянуто особливості 

управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання на 

рівні держави, ділових одиниць. 

 

30.  005.8 

Л 69 
 

Логачова Л. М. Управління проектами : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – 

Суми : Університет. кн., 2017. – 208 с. 

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

Анотація: У посібнику викладено концептуальні основи та 

практичний інструментарій управління проектами. 

Розкриваються сутність методології управління проектами; 

особливості організації, планування та контролю виконання 

робіт за проектом; інструментарій сіткового планування; 

методи і показники оцінки ефективності та відбору проектів; 

процедури управління ризиком на всіх стадіях проектного 

циклу. Посібник містить практичні завдання та тести. 

 

31.  332.1 

М 23 
 

Манів З. О. Регіональна економіка : навч. посіб. / З. О. Манів, 

І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, 

Івано-Франківський ун-т права ім. короля Д. Галицького. – 

Львів : Магнолія 2006, 2018. – 640 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 4(1), ЦА(1) 
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Анотація: У навчальному посібнику послідовно викладено 

теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування 

продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку 

ринкової економіки. 

 

32.  338.4 
М 48 
 

Мельников О. В. Сталий розвиток інформаційної сфери 

України: напрями та перспективи : монографія / О. В. 

Мельников. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 390 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У роботі представлені результати наукового 

пошуку щодо дослідження економічного підгрунтя 

формування сталого розвитку інформаційної сфери. 

Розроблені теоретико-методологічні підходи та практичні 

рекомендації щодо управління інформаційною сферою на 

принципах сталого розвитку.  

 

33.  005(07

6) 
М 50 
 

 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Managemen. Сases / 

Швейцарська нац. наук. фундація, Швейцарська агенція 

розвитку та співробітництва, Нац. ун-т харч. технол. ; упоряд.: 

Т. Л. Мостенська, О. С. Ралко. – Київ : НУХТ, 2015. – 430 с. – 

Текст укр. та англ. мовами. 

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

Анотація: Книга пропонує викладачам дисциплін 

"Менеджмент" та "Основи менеджменту" колекцію кейс-

стаді для кращого засвоєння матеріалу. В ній представлені 

розроблені кейси, що стосуються питань стратегічного 

менеджменту та організаційного розвитку, операційного 

менеджменту та логістики, інноваційного менеджменту та 

менеджменту проектів тощо. 
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34.  94 
Н 62 
 

Нікілєв О. Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та 

хрущовської "відлиги" : монографія / О. Ф. Нікілєв ; М-во 

освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. 

– Дніпро : ЛІРА, 2018. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії висвітлюється процес організаційно-

виробничих, господарських та соціально-структурних 

трансформацій в українському селі періоду пізнього 

сталінізму та хрущовської "відлиги". На основі оригінальних 

вітчизняних та закордонних джерел, широкого кола усних 

свідчень учасників та сучасників подій проаналізовано 

тогочасну економічну і соціально-побутову ситуацію на селі, 

особливості його повсякденного буття, стану соціально-

культурної і духовної сфери, умов праці колгоспників різного 

віку і статі, роль і місце колгоспів республіки в системі 

відносин з державою тощо. 

 

35.  657-

027 О-

17 
 

 Облік зовнішньоекономічної діяьності : підруч. для 

студентів вищ. навч. закл. / В. С. Рудницький, В. І. Бачинський, 

В. О. Хомедюк, О. М. Боровик. – Львів : Магнолія 2006, 2018. 

– 280 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У підручнику розглянуто порядок здійснення, 

документальне оформлення, оподаткування та відображення 

в системі рахунку бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічних операцій підприємства. Наведено 

відомості про зовнішньоекономічні контракти, відображення 

в бухгалтерському обліку валютно-фінансових, експортно-

імпортних, бартерних операцій та операцій з давальницькою 
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сировиною у сфері ЗЕД. Розглянуто питання порядку 

здійснення та обліку іноземних інвестицій та методику 

формування основних показників звітності суб'єкта ЗЕД. 

 

36.  657:33

9 
О-17 
 

Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Л. Б. Янковська, З. 

Б. Живко, І. І. Стеців [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Львівський ун-т бізнесу та права. – Львів : Магнолія 2006, 

2017. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкриваються основні 

положення щодо організації бухгалтерського обліку, 

складання та аналізу фінансової звітності у зарубіжних 

країнах. Наведено приклади оцінки та відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, їх 

визнання та розкриття у фінансовій звітності згідно з 

Міжнародними стандартами. Завдання для самостійного 

розв’язування узагальнюють теоретичні знання студентів з 

обліку у зарубіжних країнах та методологічні підходи до 

організації фінансового та управлінського обліку. 

 

37.  330.4 

О-75 
 

 Основи економіко-математичного моделювання : навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Лавріненко, С. М. 

Латинін, В. В. Фортуна, О. І. Бескровний ; М-во освіти і науки 

України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 540 с. – 

(Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У посібнику викладено теоретичні основи лінійного 

програмування, основи теорії двоїстості, теорії 

цілочислового, дробово-лінійного, параметричного та 
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динамічного програмування. Розглянуто теорію парного, 

багатофакторного регресійного аналізу, теорію систем 

економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних 

моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг, у 

якому запропоновано контрольні запитання і завдання для 

самостійної роботи. 

 

38.  330.131

О-76 
 

Останкова Л. А. Аналіз моделювання та управління 

економічними ризиками : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – Київ : Центр 

учбової літ., 2016. – 253 с. 

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

Анотація: Посібник містить основні теоретичні аспекти 

дисципліни "Аналіз, моделювання та управління економічними 

ризиками", основні методи прийняття рішень в умовах 

конкуренції й невизначеності, особливості управління 

ризиками в економічній ефері. Наводяться приклади вирішення 

прикладних економічних задач. 

 

39.  331.45

О-92 
 

Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, С. 

В. Писаревська, О. Б. Стельмахович ; за ред. З. М. Яремка ; М-

во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 430 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У першій частині навчального посібника 

розглянуто головні питання охорони праці, які розкривають 

суть управління охороною праці та забезпечення безпечних та 

здорових умов праці під час господарської діяльності. У другій 

частині посібника приведено практичні роботи, виконання 

яких забезпечує закріплення теоретичних знань та 
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формування вмінь з питань гарантування безпечних та 

здорових умов праці шляхом розв'язання різноманітних задач. 

У третій частині посібника подано тестові завдання для 

контролю знань студентів. 

 

40.  330.101
П 31 

Петрушенко Ю. М. Мікроекономіка: теорія та приклади 

розв'язування задач : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра галузі 

знань "Економіка і підприємництво"/ Ю. М. Петрушенко. – 

Суми : Університет. кн, 2017. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Запропонований посібник має системний характер 

та укладений відповідно змістових вимог освітньо-

професійних програм бакалавра економічних напрямів 

підготовки. Містить виклад базових теоретичних засад, 

приклади розв'язання задач, запитання і тести для 

самоперевірки та контролю знань. Наведені алгоритми 

розв'язання типових задач до кожної теми дисципліни, що 

дозволяє краще зрозуміти висвітлені теоретичні положення 

та розкрити основні методичні підходи сучасного 

мікроекономічного аналізу. 

 

41.  657.15

П 47 
 

Позняковська Н. М. Фінансовий облік : навч. посіб. Ч. 1 / Н. 

М. Позняковська, Ю. В. Довгалець ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – 

Київ : Кондор, 2017. – 274 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник містить програму, вказівки 

щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, 

тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, 
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список рекомендованої літератури, які можуть бути 

корисними при самостійному вивченні дисципліни «Фінансовий 

облік». 

 

42.  330.101 

П 50 
 

 Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянин, Є. 

С. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і випр. – Львів : Магнолія 2006, 

2018. – 312 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються основи економічного 

розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до 

економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. 

Загальні закономірності функціонування та розвитку 

економічних систем аналізуються в контексті формування 

ринкової економіки в суспільствах трансформаційного типу. 

 

43.  330.101

П 57 

Поплавська Ж. В. Мікроекономіка. Теорія і практика 

управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. 

Й. Криса ; М-во освіти і науки України. – 3-є вид., перероб. і 

допов. – Київ : Алерта, 2016. – 284 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику з 

фундаментальної економічної дисципліни наголос робиться на 

сприйнятті мікроекономіки як науки про економічний вибір не 

лише на теоретичному рівні, а в першу чергу у практичній 

площині. Оскільки в основі аналітичної економії на мікрорівні 

лежить ухвалення управлінських рішень, автори намагалися 

зробити акцент на практичних підходах до цього 

відповідального процесу. 

 

44.  339.9 Р Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підруч. для студентів 
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59 
 

екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Рогач ; М-во освіти і науки 

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

Київський ун-т, 2018. – 687 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Вперше в Україні висвітлено фундаментальні 

теорії міжнародного бізнесу, в центрі яких - 

багатонаціональні підприємства. Розкрито сутність 

міжнародних фірм і причини їх виникнення. Увагу приділено 

стратегії, організації та сучасним тенденціям їх діяльності. 

 

45.  338.2 

Р 59 
 

Роговий А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення 

в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; 

М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технол. ун-т. – 

Київ : Кондор, 2017. – 376 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретико-

методологічних та прикладних засад забезпечення економічної 

безпеки національної економіки в умовах циклічності 

економічної динаміки. Процес забезпечення економічної 

безпеки держави розглядається як необхідна умова 

функціонування національної економіки та життєдіяльності 

суспільства, що дозволило сформувати теоретико-

методологічне підґрунтя узагальнення передумов забезпечення 

економічної безпеки держави та гарантування належного її 

рівня з позиції системно-структурного підходу.  

 

46.  657 

С 44 
 

Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / Н. Є. Скоробогатова ; відп. ред. С. 

В. Войтко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т 

"Київський політехн. ін-т". – Київ : Вид-во КПІ ім. І. 
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Сікорського, 2017. – 248 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Розкрито концептуальні засади організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Подано порядок 

визначення й відображення в обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів його діяльності. Викладено методику 

складання форм фінансової звітності підприємства. Описано 

порядок складання консолідованої звітності, що подається за 

результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку 

окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань 

проілюстровано практичними прикладами. 

 

47.  395 

С 53 
 

Снітинський В. В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : 

навч. посіб. / В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух 

; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 

288 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 3(2) 

Анотація: Систематизовано знання і практичний досвід 

функціонування дипломатичного протоколу та ділового 

етикету, які висвітлені в сучасних вітчизняних і зарубіжних 

виданнях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, 

норми, принципи та вимоги до організації та ведення ділової 

кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, 

протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які 

допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських 

стосунків між представниками різних країн. Акцентовано 

увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних 

та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними 

партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий 

розділ описує особливості ділового протоколу та етикету у 
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різних країнах світу. 

 

48.  311(07

6) 

С 78 
 

 Статистика : практикум / Л. І. Крамченко [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140 

с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У практикумі подано різні за типами та 

складністю завдання зі статистики, які можуть бути 

використанні як засоби діагностики знань студентів, а 

також розвитку умінь їх застосування на практиці. 

Матеріали посібника містять завдання для індивідуальних 

розрахункових робіт, мета яких – формування умінь роботи з 

реальною статистичною інформацією, розвиток 

інформаційної культури. 

 

49.  311 

С 78 
 

 Статистика (модульний варіант з програмованою формою 

контролю знань) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / 

А. Т. Опря [та ін.] ; Полтавська держ. аграрна акад. – 2-е вид., 

перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 536 с. 

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

Анотація: На сторінках посібника висвітлено питання 

математичної статистики і загальної теорії статистики в 

модульному варіанті з програмованою формою контролю 

знань: методологічні засади статистики; статистичне 

спостереження; зведення і групування статистичних даних; 

узагальнюючі статистичні показники; аналіз подібності 

розподілів; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; 

аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та 

коливань тощо. Додатково розглянуто науково-пізнавальні 

теми: перевірка статистичних гіпотез; методи 
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багатомірного статистичного аналізу. 

 

50.  339.9 

С 83 
 

 Стратегія участі України у процесах економічної 

глобалізації : монографія / І. І. Кукурудза, В. В. Опалько, Є. М. 

кирилюк [та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; рец. Н. А. Єфіменко ; 

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

Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 

– 168 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Авторами монографії досліджено основні напрями 

стратегії участі України у процесах економічної глобалізації, 

зокрема і частині підходу до розуміння сутності процесів 

економічної глобалізації, взаємозалежності національного та 

всесвітнього ринків товарів і послуг, економічного розвитку і 

сталого продовольчого забезпечення країн в умовах 

глобалізізації, місця України на глобалізованих ринках 

технологій та інформації, адаптації України до глобальних 

зрушень в економіці. Розглянуто широке коло чинників, які 

роблять як позитивний, так і негативний вплив на соціально-

економічний розвиток країни. 

 

51.  339.9 
Т 60 
 

Торгова Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : 

практикум / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ-

2000, 2017. – 220 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Запропоновано до розгляду практичні аспекти 

здійснення основних видів зовнішньоекономічних операцій: 

методику визначення митної вартості товарів і розрахунку 

митних платежів, особливості розрахунку демпінгової маржі 

і шкоди від демпінгу; альтернативні методики ціноутворення 
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при укладанні зовнішньоторгових угод, порядок здійснення 

аналізу виконання контрактних зобов'язень та динаміки 

експорту; методику розрахунку показників валютної 

ефективності експорту-імпорту товарів, ефективності 

зустрічної торгівлі та обгрунтування доцільності залучення 

посередників; методичні засади обгрунтування економічної 

доцільності ліцензійних та франчайзингових угод, а також 

створення спільних підприємств за участю іноземних 

інвесторів.  

 

52.  330.342 

Т 65 
 

 Трансформаційні перетворення економічних систем: 

виклики сучасності : монографія / О. А. Харун, Л. А. Грицина, 

Н. В. Прямухіна, Б. О. Ганжа ; за ред. Н. В. Прямухіної ; М-во 

освіти і науки України, Черкаський держ. технолог. ун-т. – 

Київ : Кондор, 2016. – 290 с. 

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

Анотація: Монографія присвячена дослідженню питань 

трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку 

проблемних питань та шляхів ефективного використання 

наявних можливостей за наявності викликів сучасності. 

Детально розглянуто теоретико методологічні підходи до 

визначення сутності та наукових підходів до оцінки 

трансформацій економічних систем, проаналізовано 

адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень, 

досліджено генезис теоретико-методологічних засад 

традиційної економічної транзитології, визначено основні 

чинники, механізми, вектори соціально-економічних 

трансформацій, обгрунтовано інституційні трансформації 

банківської системи України. 
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53.  658 
У 67 

 Управління конкурентоспроможністю підприємств : 
підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Т. П'ятницька, Н. О. 

П'ятницька, С. С. Шумська [та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. 

П'ятницької ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 

2017. – 700 с. 

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

Анотація: У підручнику розкрито сутність конкуренції і 

конкурентоспроможності, представлено методики оцінки 

конкурентоспроможності продукції, послуг, персоналу, 

підприємства, галузі, національної економіки; 

систематизовано наукові підходи та принципи управління 

конкурентоспроможністю підприємств на ринку товарів та 

послуг на різних рівнях управління: оперативному, 

тактичному, стратегічному та глобальному.  

 

54.  336 

У 67 

 Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки 

України : кол. монографія / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за ред. О. В. 

Черевка. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 312 с. 

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

Анотація: У монографії розкривається забезпечення 

фінансової безпеки України, конкретизуються теоретичні 

основи та проблемні питання цього процесу на макро та 

мікрорівнях. Пропонуються управлінські підходи для 

відновлення рівня державної фінансової безпеки через 

модернізацію механізмів менеджменту різних складових 

системи економічної макробезпеки.  
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55.  336 
Ф 59 
 

 Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки 

України : кол. монографія / М-во освіти і науки України, 

Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; за ред. М. А. 

Слатвінського. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 180 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4 (1) 

Анотація: У монографії представлені результати досліджень 

проблемних аспектів фінансового забезпечення сталого 

розвитку економіки України. Також розкриваються сучасні 

проблеми інноваційних процесів мікро- і макрорівня, 

фінансового забезпечення організації та функціонування 

бізнесу, фінансових та інвестиційних аспектів економічного 

зростання у державі.  

 

56.  336.7 

Ч-48 
 

Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія 2006, 

2018. – 336 с. – (Вища освіта в Україні). 

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

Анотація: В навчальному посібнику викладено теоретичні 

основи курсу, практичні та тестові завдання, завдання для 

самостійної роботи, питання для контролю знань студентів, 

словник термінів фінансового ринку та перелік 

рекомендованих літературних джерел. 

 

57.  339.9  
Ч-49 
 

Чернега О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : 

навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Б. Чернега, А. 

А. Семенов, В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, 

Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського. – 2-е вид., оновлене і допов. – Львів : Магнолія 

2006, 2018. – 348 с. – (Вища освіта в Україні). 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання, 

пов'язані з особливостями формування і реалізації стратегій 

розвитку окремих держав, міжнародних організацій і 

регіональних утворень у сучасних умовах зростання 

значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності 

економічних процесів, скорочення можливостей національного 

регулювання і координації економічної діяльності. 

 

58.  339.9
Ш 37 
 

Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : 

навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – 2-

е вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 352 с. – (Вища 

освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються сучасні 

соціально-економічні теорії глобалізації, що відображають 

системність проявів глобалізаційних процесів. 

Висвітлюються: сучасні західні концепції глобалізації; теорії 

глобального економічного розвитку у цивілізаційні структури 

сучасного світу антиглобалістські теорії; теорії глобальних 

трансформацій та глобальних проблем людства; 

неоліберальна, неокейнсіанська та неомаркситська 

глобалістика; ідеї сучасної української системологічної 

глобалістики. 

 

59.  330.46 

Ш 65 
 

Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання 

соціальних і економічних систем : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / А. А. Шиян. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 

232 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 4(1), ЦА(1) 
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Анотація: Книга є навчальним посібником для початкового 

ознайомлення студентів з фундаментальними основами 

моделювання соціальних і економічних систем – усього 

того,що може бути об'єднане під єдиною назвою "Економічна 

кібернетика". 

 

60.  311 

Щ 98 
 

Щурик М. В. Статистика : навч. посіб. / М. В. Щурик ; М-во 

освіти і науки України. – 2-е вид., оновлене і допов. – Львів : 

Магнолія 2006, 2018. – 552 с. – (Вища освіта в Україні). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 4(1) 

Анотація: Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни 

"Статистика", яку включено до навчального плану підготовки 

бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені 

теоретичні, методологічні і методичні засади теорії 

статистики, що використовуються під час досліджень явищ і 

процесів суспільного життя з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів статистики та обліку. Друга 

частина навчального посібника розкриває механізм організації 

фінансової статистики у відповідних інституціях з 

урахуванням вимог ринкової економіки. 
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1.  343.82 

В 22 
 

Вахній О. Від дзвінка до дзвінка : Як протистояти системі / О. 

Вахній. – 2-е вид. у новій ред. – Київ : Друге дихання, 2018. – 

224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: "Від дзвінка до дзвінка" – практичний посібник для 

тих, хто опинився в місцях позбавлення волі, де викладено 

поради, як вибудовувати стосунки з іншими ув'язненими, як 

поводитися зі слідчими, як не підписати документів, що 

нашкодять ув'язненому, як психологічно не зламатися і 

добитися дострокового звільнення на волю. 

 

2.  342.25
Д 39 
 

 Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, 

проблеми та перспективи : Всеукраїнська наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, Львів, 15 берез. 2019 р. / Львівська облрада, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівський регіональний 

ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; наук. ред.: П. Гураль , О. Сушинський. – Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2019. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Матеріали збірника присвячені розробці 

проблематики децентралізації публічної влади. Виокремлено 

певні питання концепції та практики децентралізації України. 

 

3. 352 

І-90 

 

Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / О. 

М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Чернігівський нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 226 
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с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 3(2) 

Анотація: В навчальному посібнику висвітлюються питання 

сутності та основних понять місцевого самоврядування, 

історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні 

зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики 

діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна 

теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. 

 

4.  342.4 
К 65 
 

 Конституція України : станом на 02 лютого 2018 р. : офіц. 

текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 80 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У виданні представлена Конституція України 

станом на 02 лютого 2018 р. 

 

5.  343.91-

056.34 

К 88 
 

Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика 

засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на 

певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська 

політехніка". – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії комплексно досліджено кримінально-

виконавчу характеристику засуджених з психічними 

відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, 

встановлено особливості виконання покарання та визначено 

особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї 

категорії. 

 

6.  352(03) 
М 65 

 Місцеве самоврядування : слов.-довід. / М-во освіти та 

науки України, Чернігівський нац. технологічний ун-т ; уклад.: 
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 О. М. Руденко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2017. – 182 с. 

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

Анотація: Словник-довідник містить базові поняття про 

найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення 

зв'язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. 

В основу формування словника покладено концепцію 

визначення категоріального апарату та виділення системних 

складових місцевого самоврядування та відповідних 

морфологічних моделей. 

 

7.  352 

М 65 
 

 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. 

посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. 

– 130 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні 

теоретичні та практичні аспекти функціонування 

комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, 

досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, 

аналізується особливість комунікативного процесу у формах 

безпосередньої участі громадян, визначаються перспективні 

напрями розвитку комунікації в місцевому самоврядуванні. 

 

8.  342.924 

М 42 
 

Медведенко Н. В. Правові та організаційні засади 

дисциплінарного провадження в органах національної поліції 

України : монографія / Н. В. Медведенко, С. В. Медведенко, О. 

В. Ковальова ; М-во внутрішніх справ України, Одеський 

держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса : Букаєв В. В., 2019. – 

264 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 
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Анотація: У монографії розглядаються питання пов'язані з 

дисциплінарним провадженням, яке є важливою складовою 

регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного, 

трудового права та публічного управління. Здійснено 

комплексне дослідження правових та організаційних засад 

дисциплінарного провадження в органах Національної поліції 

України. 

 

9.  343.3 

Н 34 
 

 Науково-практичний коментар Закону України "Про 

запобігання корупції" / В. С. Ковальський [та ін.]. – Київ : 

Юрінком Інтер, 2018. – 380 с. 

 Кількість примірників: 9 – ЧЗ № 3(2), ЦА(7) 

Анотація: У даній книзі чинний Закон України "Про 

запобігання корупції" підданий системному юридичному 

коментуванню. Всім його нормам, заборонам, обмеженням і 

умовам застосування надано робочого стану, який є зручним 

для розуміння та застосування. 

 

10.  349.3 

П 25 

 Пенсійне забезпечення : підручник / М-во освіти і науки 

України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. 

М. Ярошенка ; упоряд.: О. М. Ярошенко, С. М. Пилипко,  

А. М. Слюсар [та ін.]. – 2-е вид., перероб. і допов. – Харків : 

Право, 2017. – 308 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 3(2) 

Анотація: Підручник підготовлено відповідно до вимог 

державного освітнього стандарту колективом науково-

педагогічних працівників кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Викладено основні положення пенсійного 

забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання 
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застосування законодавства у цій сфері. 

 

11.  343.1 

П 50 
 

Поліщук О. В. Організаційно-правові засади перевірки 

відомостей про кримінальні правопорушення до початку 

досудового розслідування : монографія / О. В. Поліщук ; М-во 

внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх 

справ. – Одеса : Букаєв В. В., 2019. – 214 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії викладено результати комплексного 

дослідження теоретичних та правових основ перевірки 

відомостей про кримінальні правопорушення. Грунтуючись на 

наукових узагальненнях, автор пропонує власне бачення 

розв'язання низки проблем, які виникають до початку 

досудового розслідування при проведенні огляду, обшуку, 

затриманні. 

 

12.  34(477) 

П 68 
 

 Правознавство : підруч. для студентів вищ. навч. закл. /  

Г. А. Волошкевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Третяков О. М., 2019. – 686 с. 

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

Анотація: Підручник з дисципліни "Правознавство" є 

системним викладенням структурованого навчального 

матеріалу з основних галузей права. Питання та завдання у 

підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне 

опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі 

самостійної роботи з додатковим використанням 

нормативної та довідкової літератури. 
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13.  343.1 
С 91 

 Сучасні методи досудового розслідування кримінальних 

правопорушень : підручник / М-во внутрішніх справ України, 

Одеський держ. ун-т внутрішніх справ ; за заг. ред. О. М. 

Цільмак. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У підручнику послідовно викладено: суть того чи 

іншого методу, головну мету методу, правила та умови 

застосування методу, переваги та недоліки застосування 

методу, очікувані результати від процесу застосууання 

методу, необхідні матеріали для застосування методу, 

термін застосування методу ; алогоритм застосування 

методу на етапах його реалізації (підготовчому, основному 

та заключному). 

14.  34:351

Т 19 
 

Тарасенко В. Є. Правові засади діяльності кримінальної 

поліції в інтересах кримінального судочинства : монографія / 

В. Є. Тарасенко, Р. В. Тарасенко ; М-во внутрішніх справ 

України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса : Вид-

во ОДУВС, 2018. – 236 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії розглянуті загальні положення та 

сучасний стан правових засад діяльності кримінальної поліції в 

інтересах кримінального судочинства. Викладені питання 

правового регулювання окремих напрямів діяльності 

кримінальної поліції, зокрема, негласної роботи, оперативного 

супроводження кримінальних проваджень, використання 

кримінальної поліції автоматизованих інформаційних систем. 

Виділяються шляхи удосконалення правових засад діяльність 

кримінальної поліції та доводиться необхідність внесення змін 

та доповнень до діючого кримінального процесуального і 
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оперативно-розшукового законодавства. 

 

15.  347 

Ц 58 
 

 Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами 

та доповненнями станом на 4 лютого 2019 року : (відп. офіц. 

текстові). – Київ : Паливода А. В., 2019. – 448 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У Кодексі станом на 4 лютого 2019 року подано 

останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із 

законами України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 

податків і зборів" № 2628-VIII від 23.11.2018 ; "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

кредитування" № 2478-VIII від 03.07.2018. 

 

16.  343.26

Ч–75 
 

Човган В. О. Обмеження прав в'язнів: правова природа та 

обгрунтування : монографія / В. О. Човган. – Харків : Права 

людини, 2017. – 608 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії пропонується авторське розуміння 

правової природи обмежень прав в’язнів та започатковується 

багатоаспектна теоретична дискусія з цього приводу. 

Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні 

стандарти: практику ЄСПЛ, стандарти Європейського 

комітету з запобігання катуванням, м’яке право ООН та 

Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі 

стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, 

Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітлено процес та 

проблеми впровадження стандартів обмежень прав в’язнів у 

нормативно-правовій базі України. У роботі пропонуються 
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та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та 

порядку обґрунтування правообмежень, які застосовуються 

до засуджених. 
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1.  355.48 

П 49 
 

  Поле битви – Україна. Від "володарів степу" до ''кіборгів'' : 

Воєнна історія України від давнини до сьогодення / упоряд. К. 

Галушко. – Харків : Клуб семейного досуга, 2017. – 352 с. 

 Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Найвагоміший історичний проект десятиліття ! 

Мета книжок цієї серії – розказати про українське минуле, 

опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне 

замовлення. Для того щоб створювати майбутнє, потрібні не 

лише воля і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна 

праця, але й знання про нашу історію. 
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1.  159.962 

А19 
 

Авер А. Мгновенный гипноз. Как работает сила внушения: 

практические методы и приемы из арсенала спецслужб / А. 

Авер. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 

320 с. 

 Количество экземпляров: 1 – ЦА(1) 

Аннотация: Если вы желаете стать более успешным на 

работе, встретить настоящую любовь или просто 

избавиться от вредной привычки, разрушающей здоровье, 

обратитесь к этому эффективному методу. Книга поможет 

овладеть необходимыми техниками и приемами гипноза, а 

также защитить себя от манипуляторов, использующих 

гипноз в корыстных целях. 

 

2.  159.964

А 21 
 

Аврамченко С. М. Архетипна символіка у процесі пізнання 

внутрішньої суперечливості психіки : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, Н. В. 

Сивопляс ; наук. ред. Т. С. Яценко. – Слов'янськ : Канцлер, 

2007. – 224 с. : іл. 

 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №6(4), ЧЗ №2(1) 

Анотація: Посібник призначений для студентів психологічних 

спеціальностей, що ведуть пошуки в галузі психології та 

вивчають курси "Діагностика та психокорекція", "Сучасні 

теорії глибинної психології та психокорекції", "Феномен 

несвідомого в психології", "Психологія спілкування та 

психокорекція особистості", "Конфліктологія" тощо. 
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3.  378.018
А43 

 Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний 

вимір : кол. монографія / М. І. Олійник [та ін.] ; за ред. Н. І. 

Мачинської ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2018. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретико-практичному 

аналізу актуальних проблем педагогічної освіти. Висвітлено 

особливості підготовки фахівця освіти в умовах класичного 

університету, описано практичні аспекти професійного 

становлення фахівця освіти у соціокультурному просторі. 

 

4.  159.964 

Б12 
 

Бабенко Е. А. Система психических защит / Е. А. Бабенко, Т. 

В. Горобец, Н. В. Шавровская. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 

2019. – 274 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Данное пособие состоит из трех глав: первая 

посвящена рассмотрению истории изучения феномена 

бессознательного (материалы диссертации К. А. Бабенко), во 

второй представлена история исследований феномена 

психической защиты, в третьей описаны последствия 

действия защитной системы субъекта (материалы 

диссертации Т. В. Горобец, Н. В. Шавровской). В конце 

пособия представлена стенограмма работы с клиентом, 

которая включает сопроводительные научные комментарии. 

 

5.  373.2 

Б 74 
 

Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика 

навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах 

: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – 2-е вид., допов. – 

Київ : Слово, 2015. – 704 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках підручника висвітлено науково-

теоретичні положення лінгводидактики, що грунтуються на 

здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку 

мовлення дошкільників. 

 

6.  373.2 

Б 74 

Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей 

раннього віку : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. 

Саприкіна. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2015. – 408 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автор висвітлює теоретичні положення розвитку 

мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної 

лінгвістики. Розкриває особливості становлення і розвитку 

мовлення на різних етапах раннього дитинства та 

представляє методику мовлення дітей раннього віку. 

7.  373.2 

Б 74 

Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови 

дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / А. Богуш, Н. 

Маліновська. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2017. – 392 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику розкрито 

особливості становлення і розвитку мовлення дітей першого, 

другого і третього років життя: передмовні стадії (гукання, 

гулення, трелі, белькіт), розуміння мовлення дорослих, 

оволодіння активним мовленням (звуковимова, словник, 

граматична будова мовлення, діалогічне, монологічне 

мовлення; орієнтовані показники розвитку мовлення дітей; 

подано методику розвитку мовлення дітей на першому, 

другому і третьому роках життя; презентовано ігри-

заняття, покази, дидактичні мовленнєві ігри, конспекти 

спостережень, занять з картинками, художніми текстами, 
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сценарії розваг тощо. 

 

8.  373.3 

Б 74 

Богуш А. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. 

посіб. / А. Богуш, Н. Маліновська. – 3-є вид. – Київ : Слово, 

2016. – 424 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику представлено теоретичні засади 

мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. 

Розкрито сутність понять "мовленнєва готовність", 

"передшкільна освіта", схарактеризовано варіативні методи і 

методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, 

раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з 

практичним ілюстративним матеріалом, а також подано 

методику підготовки руки дитини до письма. 

 

9.  159.98

Б81 
 

Бондар В. І. Релігійна віра в світлі глибинної психокорекції : 

навч. посіб. / В. І. Бондар, Т. С. Яценко, О. В. Педченко ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. 

Драгоманова, 2013. – 305 с. 

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

Анотація: В основній частині посібника викладено 

теоретико-практичні засади дослідження релігійної віри та її 

ролі у процесі глибинної психокорекції; в додатках 

представлено стенографічний матеріал глибинного пізнання 

психіки; додається також диск з альбомом кольорових 

ілюстрацій.  

 

10.  373.5 

Б 81 
 

Бондаренко Н. В. Формування правописної компетентності 

учнів 5-7 класів на уроках української мови : посібник / Н. В. 

Бондаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – 
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Київ : Сам, 2017. – 112 с. 

 Кількість примірників: 50 – ЧЗ №2(3), А2(47) 

Анотація: У посібнику проаналізовано традиційні й розкрито 

нові підходи до становлення орфографічної та пунктуаційної 

грамотності учнів, узагальнено набутий досвід, обґрунтовано 

наукові засади методики навчання правопису з огляду на його 

специфіку, – з одного боку, та взаємозв’язків з різними 

структурними рівнями й аспектами мови і розвитком 

мовлення, – з другого. У практичній частині посібника 

вміщено зразки завдань і вправ, які реалізують теоретичні 

положення пропонованої системи компетентнісного навчання 

правопису, і тексти диктантів. 

 

11.  373.2.3
В 46 
 

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання 

дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студентів дошкільних 

ф-тів вищ. пед. навч. закл. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – 

3-є вид., стер. – Суми : Університет. книга, 2017. – 428 с. 

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

Анотація: У посібнику розглянуто основи системи фізичного 

виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку, методика проведення основних 

форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в 

дошкільному закладі. Висвітлені питання планування та 

обліку роботи, керівництва фізичним вихованням у 

дошкільників, особливості викладання курсу "Методика 

фізичного виховання в дошкільних закладах" у педагогічних 

училищах. 

 

12.  159.9 
В 53 

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

Психологічні науки. Вип. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка 
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 ; редкол.: К. О. Островська (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-

во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 143 с. – Текст укр. та англ. 

мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У Віснику висвітлено широкий спектр теоретичних 

та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної 

психології, розглянуто деякі аспекти розвитку та формування 

особистості на різних етапах онтогенезу, проаналізовано 

актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, 

організаційної, клінічної психології та ін. 

 

13.  37 

В 53 
 

 Вісник Черкаського університету : наук. журн. № 28 (361) : 

Серія Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

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

редкол. серії: К. М. Гнезділова (відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 164 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 34 (367). – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 32 (365). – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 7. – 2016. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1)  

№ 1. – 2017. – 151 с 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 3. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 7. – 158 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 9. – 124 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 10. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 12. – 121 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 15. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 16. – 117 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 1. – 2018. – 150 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 2. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 5. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 6. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 7. – 134 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 8. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 9. – 92 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 14. – 100 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 15. – 88 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 16. – 108 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

№ 17. – 74 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Статті журналів присвячені актуальним 

питанням вищої освіти України, проблемам покращення 

навчального процесу, використання інформаційних технологій; 

якості та реформуванню вищої освіти; формування 

компетентності фахівця; проблемам освітнього 

менеджменту. Також розглядається соціально-педагогічна 

робота, спрямована на виявлення та розвиток обдарованості 

дитини, взаємодія фахівців з дитячими, молодіжними та 

громадськими організаціями, формування професіоналізму 

спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і 

вітчизняний досвід.   

 

14.  373.3 
В 61 
 

Вовк О. І. Методика навчання англомовного спілкування 

учнів початкової школи : курс лекцій / О. І. Вовк, А. А. 

Костенко. – Вид. 2-е., випр. і допов. – Черкаси : Нечитайло О. 

Ф., 2015. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Цей курс лекцій покликаний стати ефективним 

знаряддям учителя іноземної мови, що допоможе йому 

забезпечити ефективність і результативність навчального 

процесу в молодшій школі. Курс лекцій містить як 

теоретичний матеріал із філософії, педагогіки, психології та 

методики навчання англійської мови, так і відповідні 

практичні матеріали. 

 

15.  159.98

Г 37 
 

Герасимова І. В. Психологія діяльності та навчальний 

менеджмент : практикум / І. В. Герасимова ; Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. 

– 89 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальне видання практичних завдань і вправ для 

сприяння засвоєнню набутих знань, умінь та навичок 

викладачів і студентів. 

 

16.  001.89
Г 74 
 

Гоцуляк В. В. Дипломна робота з історії: методологія та 

методика підготовки й оформлення : навч.-метод. посіб. / В. В. 

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

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Лідер-

принт, 2013. – 216 с. 

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

Анотація: Посібник підготовлений з урахуванням сучасних 

теоретико-методологічних підходів та методичних вимог до 

студентських дипломних робіт з історії. У посібнику 

розкривається структура і зміст основних етапів 

дослідницької роботи студента-дипломника. Головна увага 

приділена методології, методиці збору, обробці, написанню, 

оформленню та захисту випускної роботи. 

 

17.  001.89

Г 74 
 

Гоцуляк В. В. Курсова робота з історії: методика підготовки й 

оформлення : навч.-метод. посіб. / В. В. Гоцуляк ; Черкаський 

нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Нечитайло О. Ф., 

2016. – 116 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник підготовлений з урахуванням сучасних 

теоретико-методологічних підходів та методичних вимог до 

студентських наукових практик з історії. В посібнику 

розкривається структура і зміст основних етапів 

дослідницької роботи. Головна увага приділена методиці 

збору, обробки, написання, оформленню та захисту курсової 
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роботи. 

 

18.  378.014 

Г 85 
 

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю 

вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг : 

монографія / О. С. Гринькевич ; наук. ред. С. М. Панчишин ; 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2018. – 462 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Розроблено новий теоретико-методологічний 

напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням 

її конкурентоспроможності на національному рівні. 

Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої 

освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп 

стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності 

та економічної ефективності в управлінні 

конкурентоспроможністю. Розроблено методику 

моніторингу у конкурентоспроможності національної 

системи вищої освіти в Україні тощо. 

 

19.  378.014 

Г 85 
 

Гриценко В. Г. Організаційно-педагогічні засади створення і 

впровадження web-орієнтованої інформаційно-аналітичної 

системи управління університетом : монографія / В. Г. 

Гриценко ; наук. ред. Ю. В. Триус. – Київ ; Черкаси : ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2016. – 362 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії викладено організаційно-педагогічні 

засади створення та впровадження в освітній процес 

університету інформаційно-аналітичної системи управління 

його діяльністю. Проведено аналіз сучасного стану 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 
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управлінні університетом. Визначено організаційні засади  

інформатизації вищої освіти. Запропоновано концепцію створ

ення освітньо-наукового інформаційного середовища 

університету. Побудовано модель, сформульовано вимоги і 

подано практичні рекомендації щодо створення та 

використання складових інформаційно-аналітичної системи 

управління університетом. 

 

20.  376.091 

Д 26 
 

Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в 

спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими 

потребами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. М. 

Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. 

Макаренка. – Суми : Університет. кн., 2017. – 302 с. 

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

Анотація: У посібнику розглянуті основні завдання 

корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних 

закладах для дітей з особливими потребами, наводиться 

модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні 

матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними 

порушеннями. 

 

21.  378.018
Д 31 
 

Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній 

початковій школі : монографія / І. І. Демченко ; Уманський 

держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 

500 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розроблено та науково обгрунтовано 

концепцію підготовки майбутнього вчителя початкових класів 

до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка 

охоплює три взаємозв'язані концепти: методологічний, 
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теоретичний і методичний; науково обгрунтовано й 

реалізовано модель педагогічної системи підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти, що складається із 

цільового, концептуального, організаційного, змістово-

процесуального та результативного конструктивних блоків. У 

дослідженні схарактеризовано сутність та структуру 

готовності майбутнього вчителя початкових класів до 

професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти тощо. 

 

22.  37.015.

3 

Д 84 
 

Дуткевич Т. В. Теорія і практика розвивально-корекційної 

роботи психолога : навч. посіб. для студентів ВНЗ 

спеціальності 053 "Психологія" / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-

Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : КНТ, 2017. – 265 

с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто поняття і 

задачі розвивально-корекційної психології, розкрито 

теоретичні основи й прикладні питання розвивально-

корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації. 

Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції 

спілкування, діяльності, пізнавальних й емоційно-вольових 

процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної 

та шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів 

лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури. 

 

23. 373.5 

Є 74 

 

Єрмолова В. М. 10 уроків із П'єром де Кубертеном : метод. 

посіб. / В. М. Єрмолова. – Київ : Олімпійська літ., 2016. – 236 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: В основу змісту методичного посібника покладено 

твір П'єра де Кубертена "Ода спорту". Подано практичний 

матеріал з олімпійської освіти для використання у 

навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

24.  37.016
Ж 86 
 

Жуков С. М. Викладання психологічних дисциплін у 

сучасних навчальних закладах : навч. посіб. / С. М. Жуков, В. 

В. Самойлов ; рец. О. А. Біда ; Донецький ун-т економіки та 

права. – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – 435 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: В посібнику розкриваються питання методики 

викладання психології, а також споріднених психології 

дисциплін; теоретичні основи цієї методики; правила, 

закономірності й принципи побудови цілісного педагогічного 

процесу, його стратегію і тактику. Розглянуті методики 

широкого спектру психологічних дисциплін, які викладаються 

в різних вищих й середніх спеціальних навчальних закладах 

(педагогічних, медичних, юридичних й ін.) й відбивають 

специфіку тематики відповідних галузей. 

25.  373.2 

З-14 
 

Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя 

дошкільного закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – 2-е вид. – Суми : 

Університет. кн., 2017. – 319 с. 

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

Анотація: В посібнику охарактеризовано сутність і складові 

педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, 

методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та 

лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних 

знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі 

самостійної підагогічної діяльності. Значну увагу приділено 



109 

 

інтерактивним технологіям навчання. 

 

26. 378.018

І-98 

 

Іщенко М. П. Публічне управління та адміністрування : навч.-

метод. посіб. / М. П. Іщенко, М. П. Іщенко, Л. Я. Самойленко ; 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Гордієнко Є. І., 2017. – 476 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику подаються 

методичні рекомендації до співбесіди з наук публічного 

управління при вступі на навчання, програма фахових 

вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім 

рівнем "магістр", галузі знань 07 "Управління та 

адміністрування", спеціальності 074 "Публічне управління та 

адміністрування", методичні і методологічні рекомендації до 

виконання, оформлення і захисту курсових, магістерських, 

навчально-методичних і наукових робіт практики-

стажування, загальні правила написання, цитування і 

посилання, методичні рекомендації до процедури захисту 

робіт. Подано зразки необхідних документів. 

 

27.  373.2 

К 17 

Калмикова Л. О. Перспективність і наступність в навчанні 

мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний 

виміри : навч.-метод. посіб. / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 

2017. – 448 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику розглядається процес оволодіння 

дітьми рідною мовою, мовною компетенцією та мовленнєвими 

навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів 

наступності та перспективності; узагальнюються й 
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систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову 

й мовлення, на аудіювання й говоріння, читання й письмо 

дітей; аналізуються їхні висловлення з психологічної, 

психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонуються 

інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і 

розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного 

віку. 

 

28.  373.2 

К 26 
 

Карпенко О. Є. Безпека життєдіяльності дітей старшого 

дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / О. Є. Карпенко, Л. Я. 

Загоруйко. – Київ : Слово, 2016. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник висвітлює 

психолого-педагогічні засади підготовки дітей до розв’язання 

складних життєвих ситуацій, формування уміння захистити 

себе від небезпеки, дитячого травматизму. Розроблені 

конспекти занять з розділів "Дитина і природа", "Дитина і 

вулиця", "Дитина і побут", "Дитина серед людей", "Здоров'я 

дитини" відповідають лініям розвитку Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі". 

 

29.  373.2 
Л 63 
 

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. 

для студентів вищ. навч. закл. : у 3 ч. Ч. 3 / Н. В. Лисенко, Н. Р. 

Кирста, Н. Б. Лазарович. – Київ : Слово, 2016. – 376 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику представлено виклад 

найважливіших питань педагогіки українського дошкілля, 

актуалізовано сучасні підходи до її реалізації у змісті 

професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Розроблено і запропоновано нові 
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технології опанування змістом кожного розділу з метою 

забезпечення ефективного формування фахових 

компетентностей, дотичних до порушених проблем навчання 

й виховання дітей. 

 

30.  376-
056 Л 

69 
 

 Логопедія : підручник / М. К. Шеремет [та ін.] ; за ред. М. К. 

Шеремет. – 4-е вид., перероб. та допов. – Київ : Слово, 2017. – 

856 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: На сторінках підручника висвітлено науково-

методичні засади логопедії як науки, системні порушення 

усного мовлення, причини його прояву, патогенез і корекційно-

реабілітаційну роботу, вікові норми мовленнєвого розвитку 

дитини. 

 

31.  159.922 

М 13 
 

Мазяр О. В. Диференціальна психологія: модульний курс : 

навч. посіб. / О. В. Мазяр ; Житомирський держ. ун-т ім. І. 

Франка, Каф. практичної психології та психотерапії. – Київ : 

Кондор, 2017. – 284 с. 

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

Анотація: У посібнику подано основні теоретико-

методологічні 

положення диференціальної психології. Представлено історик

о-психологічний  

дискурс та висвітлено сучасні погляди на проблему 

індивідуальних, типологічних та групових психологічних 

відмінностей. Посібник містить теоретичні узагальнення, 

таблиці та рисунки, які дають можливість всебічно вивчити 

проблему психологічних відмінностей людей: методи 

диференціально-психологічного дослідження, тестові 
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завдання. 

 

32.  37.091 

М 59 
 

Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та 

методика навчання літератури) = Pedagogical concepts of Ivan 

Franko (theory and methodology of literary studies) : монографія / 

В. Микитюк ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т І. Франка 

НАН України. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 407 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У проблемно-синтетичній монографії висвітлено 

методологічні концепти Франка про специфіку української 

літератури як навчальної дисципліни у площині системного 

вивчення теорії та практики методичних основ викладання у 

середній і вищій школі; погляди дидакта про цінності та роль 

літературної освіти у розвитку громадянського суспільства, 

думки про особистість учителя, лекторську майстерність, 

програми викладання та навчальні підручники з української 

літератури. Розглянуто ідеї Франка про розвиток творчих 

здібностей слухачів, проблеми сучасної рецепції його художніх 

і наукових текстів з педагогічною тематикою. 

 

33.  373.3 
М 74 
 

Мовчан В. І. Основи організації проектно-художньої 

діяльності у початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. І. 

Мовчан ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 132 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник дозволить 

майбутнім учителям початкових класів ознайомитися з 

теоретичними основами підготовки до організації проектно-

художньої діяльності учнів. У навчально-методичному 
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посібнику розкривається суть понять "проектна діяльність", 

"проектно-художня діяльність", "проектно-художня 

діяльність учнів початкових класів". 

 

34.  378.016

Н 15 

 Навчально-методичні матеріали до курсу "Метод 

комплексу тематичних психомалюнків" : навч.-метод. посіб. 

для студентів психолог. ф-тів / уклад.: К. А. Бабенко, Т. В. 

Горобець. – Черкаси : Третяков О. М., 2017. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Посібник призначений для вивчення курсу "Метод 

комплексу тематичних психомалюнків" студентами 

психологічних факультетів. 

 

35.  373.5 
Н 15 
 

 Навчання української мови учнів 5 класу на засадах 

компетентнісного підходу : посібник / Н. Б. Голуб, Г. Т. 

Шелехова, А. В. Ярмолюк, В. І. Новосьолова ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Сам, 2017. – 144 с. : 

табл. 

 Кількість примірників: 35 – ЧЗ № 2(3), А2(32) 

Анотація: У посібнику розглянуто сутнісні характеристики 

компетентнісного підходу до навчання української мови в 

загальноосвітній школі. Визначено теоретичні засади 

методики навчання української мови, особливості процесу 

формування. Узагальнено матеріали експериментальних 

досліджень лабораторії навчання української мови. 

Представлено авторську методику компетентнісного 

навчання української мови учнів 5 класу. 

 

 

36.  376  Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : 
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О-72 
 

наук.-метод. зб. Вип. 12 / Ін-т спец. педагогіки НАПН України; 

редкол.: В. В. Засенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Ін-т 

спеціальної пед. НАПН України, 2017. – 184 с. 

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

Анотація: Збірник присвячено апробації та впровадженню 

результатів наукових досліджень та практичних пошуків 

реалізації інноваційних підходів в освіті дітей з особливими 

потребами. 

 

37.  159.9 
О-75 
 

 Основи психотерапії : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / за ред.: К. В. Седих, О. О. Фільц. – Київ : Академія, 

2017. – 192 с. – (Альма-матер). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У сучасному світі радикально змінюються чинники 

психологічних перенапруг. Без новітніх знань про людину 

неможлива ефективна психотерапія. Якісна підготовка 

фахівців потребує дедалі насиченіших інноваційною 

проблематикою навчальних видань. Ці вимоги взято за основу 

при створенні пропонованого навчального посібника. У ньому 

розкрито засади психотерапії, ключові психотерапевтичні 

ідеї і теорії, напрями і методи дослідження психічної 

реальності, найактуальніші методики і техніки 

психотерапевтичної діяльності. 

 

38.  378 
П 33 
 

Пірус В. О. Теоретико-прикладні аспекти управління 

інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти / В. О. 

Пірус ; загальна ред.: Б. М. Андрушків, О. І. Павликівська ; 

наук. конс. В. М. Нижник ; Хмельницький нац. ун-т, 

Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : 

Паляниця В. А., 2018. – 329 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У книзі розглянуто теоретико-прикладні аспекти 

управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої 

освіти. Вирішено питання методико-прикладних засад щодо 

формування економічного механізму інноваційної діяльності, 

дослідження сучасного стану інноваційної діяльності та 

оцінювання розвитку закладів вищої освіти. Автором 

доповнено класифікацію стратегій інноваційної діяльності 

вищого навчального закладу, удосконалено механізм та 

систему управління стратегією його інноваційної діяльності.  

 

39.  378 

П 27 
 

Пермінова Л. А. Асистентська практика: зміст, методи і 

форми організації : навч.-метод. посіб. / Л. А. Пермінова. – 

Київ : КНТ, 2015. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У посібнику представлено форми і методи 

організації роботи із студентами, наведено методику 

проведення творчих вправ, що допоможе майбутнім 

викладачам зміцнити знання і вміння проведення лекцій, 

практичних занять та інших організаційних форм навчання. 

 

40.  364-78 
П 64 
 

 Потенціал сучасної соціальної роботи : матеріали Всеукр. 

студ. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19 жовт. 2017 р. / 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ пед. освіти, 

соц. роботи і мистецтва ; редкол.: С. П. Архипова [та ін.] ; рец.: 

Т. М. Десятов, В. П. Шпак. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2017. – 

114 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 6(2) 

Анотація: У матеріалах збірника представлено оприлюднені 

на Всеукраїнській студентській науково-практичній 
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конференції "Потенціал сучасної соціальної роботи" 

результати наукових досліджень із вирішення сучасних 

проблем та проблем соціальної роботи. 

 

41.  376-

056 
 С 37 
 

 Сім'я і дитина в умовах інклюзивної освіти: методичні 

поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з 

порушеннями функцій опорно-рухового апарату : навч.-метод. 

посіб. / А. Г. Шевцов [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова ; 

Всеукр. громад. орг. "Наук. т-во інвалідів "Ін-т соц. політики", 

Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. 

педагогіки та психології. – Київ : Слово, 2013. – 112 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються питання сімейного 

виховання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового 

апарату, які здобувають освіту в умовах інклюзивної форми 

навчання. Книга в першу чергу спрямована на формування 

педагогічної компетентності батьків і задоволення їх потреб 

в інформаційно-методичному забезпеченні батьківського 

супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами 

як дошкільного віку, так і школярів. 

42.  373.2 

С 14 
 

Сазонова А. В. Загальнотеоретичні основи природничо-

математичної освіти дітей дошкільного віку : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. пед. закл. / А. В. Сазонова. – 2-е вид. – 

Київ : Слово, 2014. – 248 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються 

особливості організації природничо-математичної освіти 

дітей дошкільного віку, подається характеристика 

комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для 

розвитку логічного мислення дітей: палички Кюізенера, блоки 



117 

 

Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо. 

43.  159.922
С 91 
 

Сухіна І. В. Психологічна модель раннього втручання для 

дітей з аутизмом : посібник / І. В. Сухіна, І. Риндер, Т. 

Скрипник ; за ред. І. Сухіної ; Ін-т спец. педагогіки НАПН 

України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с. 

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

Анотація: Посібник присвячено вирішенню питання ранньої 

психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного 

спектра. Окреслено психологічні особливості дітей раннього 

віку з аутизмом та накреслено шляхи допомоги. Розглянуто 

вплив родини на виховання дитини раннього віку з аутизмом. 

Запропоновано психологічну модель раннього втручання для 

дітей з аутизмом. Наведено стандарти надання ранньої 

допомоги дітям раннього віку з розладами аутистичного 

спектра. 

 

44.  378 

С 91 
 

Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення : зб. 

наук. пр. / Укр. Акад. Акмеології, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького ; за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, 2017. – 379 с. : рис. – Текст укр., болг., 

пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація. У збірнику розглядаються актуальні проблеми 

сучасної науки і освіти, пошук нових рішень у нових реаліях: 

співвідношення традицій і інновацій з точки зору філософії 

освіти; трансформація змісту і технологій вищої освіти в 

контексті індивідуалізації; тенденції розвитку вищої освіти в 

інформаційному та постіндустріальному суспільстві; 

підготовка професіоналів в умовах швидких трансформацій 

суспільства тощо. 
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45.  373.5 
Т 36 
 

 Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : 

посібник / О. І. Ляшенко [та ін.] ; за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. 

Жука ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Сам, 2017. – 

128 с. 

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

Анотація: У посібнику розкрито прикладні питання 

застосування тестових технологій для оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і старшої 

школи. На конкурентних прикладах показано можливості 

визначення рівня сформованості компетентностей в учнів 

середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних 

предметів із застосуванням тестових технологій з 

урахуванням специфіки їх навчання. 

 

46.  37 

Ф 55 
 

Філоненко О. В. Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) 

в наукових рефлексіях українських учених (друга половина 

XIX–XX століття) : монографія / О. В. Філоненко ; наук. ред. 

О. С. Радул. – Харків : Мачулін, 2017. – 412 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У монографії висвітлено історіографію розвитку 

освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) у другій 

половині XIX–XX ст. На підставі аналізу різновидової, 

різнопрофільної літератури узагальнено дослідження з історії 

освіти, педагогічної думки в регіоні, особливостей розвитку 

професійної освіти, функціонування новаторських шкіл. 

 

45.  373.2 

Ф 79 
 

 Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі 

дошкільної та початкової освіти : монографія / Н. М. 

Андросова [та ін.]. – Харків : Мачулін, 2018. – 256 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У колективній монографії викладачів кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка представлено 

різнопланові праці, зміст яких у своїй сукупності сприятиме 

удосконаленню професійних компетенцій працівників 

дошкільних та початкових закладів освіти. 

 

46.  378.018
Ф 79 

 Формування професійної компетентності сучасного фахівця 

в умовах євроінтеграції : зб. наук. пр. / Укр. Акад. Акмеології, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за заг. ред. С. П. 

Архипової. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 396 с. 

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

Анотація: У збірнику розглядаються актуальні проблеми 

модернізації освітньої системи та пошук наукових рішень у 

нових реаліях: проектування освітнього середовища в умовах 

компетентнісного підходу; організація дистанційного 

навчання на основі педагогічної інноватики і технологізації 

освітніх процесів; основні принципи формування професійно-

етичної компетентності; використання сучасних програмних 

продуктів у процесі формування компетенцій майбутніх 

фахівців тощо. 

 

47.  159.97
Х 22 
 

Харченко Д. М. Психосоматичні розлади. Теорії, методи 

діагностики, результати досліджень : навч. посіб. / Д. М. 

Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 280 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: В посібнику представлені теоретико-метологічні 

основи природи психосоматичних співвідношень. З позицій 
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системного підходу визначений характер структурно-

функціональних взаємозв'язків соціально-психологічних, 

психічних і психофізіологічних факторів ризику виникнення 

психосоматичних розладів. Описані методи дослідження 

психосоматичних розладів з детальним висвітленням їх 

концепцій, викладаються результати досліджень різними 

вченими, а також представлені результати власних 

досліджень. 

 

48.  376 
Ш 37 
 

Шевцов А. Г. Студенти з порушеннями опорно-рухового 

апарату в інтегрованому навчальному закладі: нариси до 

методики організації інтегрованого навчання молоді з 

порушеннями опорно-рухового апарату в умовах професійної 

освіти : навч.-метод. посіб. / А. Г. Шевцов, Т. Є. Єжова ; за 

наук. ред. А. Г. Шевцова ; Всеукр. громад. орг. "Наук. т-во 

інвалідів", Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т 

корекц. педагогіки та психології. – Київ : Слово, 2014. – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Посібник спрямований на забезпечення педагогічних 

працівників вищих навчальних та професійно-технічних 

навчальних закладів методичним інструментарієм для 

організації навчально-реабілітаційної роботи зі студентами з 

порушеннями функцій опорно-рухового апарату, що 

сприятиме налагодженню навчально-виховного процесу в 

інтегрованих академічних групах та побудові навчально-

реабілітаційного простору професійної освіти на основі 

особистісно центрованої концепції. 

 

49.  159.964 
Я 92 

Яценко Т. С. Глибинне пізнання самодепривації психіки 

майбутнього психолога : монографія / Т. С. Яценко, В. І. 
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 Бондар. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 384 с. 

 Кількість примірників: 1 – (1) 

Анотація : Монографія узагальнює результати дослідження, 

що проводились "Учбово-науковою лабораторією глибинної 

корекції" впродовж п’яти років (з 2011 р.). Монографія подає 

основні концептуальні положення психодинамічної парадигми 

глибинного пізнання психіки як і емпіричний матеріал 

діагностико-корекційних процесів в групах активного 

соціально-психологічного пізнання (АСПП). Констатовано 

значущість архетипної символіки у пізнанні виявів таких 

деструктивних явищ як самодепривація та мазохізм. Сприяє 

реалізації навчальних курсів "Психологія кризових станів та 

травмівних ситуацій", "Психопрофілактика та реабілітація" 

та ін. 
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 1. 796.42

Б 90 
 

Бубка С. Н. Легка атлетика : енциклопедія в запитаннях і 

відповідях / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – Київ : Олімп. літ., 

2016. – 536 с. : іл. кол. – ([Енциклопедії олімпійських видів 

спорту / кер. проекту Бубка С. Н.]). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у 

багатющий світ легкої атлетики – її вражаючу історію і 

захоплюючу сучасність, ознайомити з особливостями 

легкоатлетичних дисциплін і видів змагань, з яскравими 

спортивними подіями, досягненнями і долями видатних 

спортсменів. Особливістю книги є різноманітність форм 

подання матеріалу : широкий і багатоплановий 

ілюстративний ряд, численні факти, довідки та висновки, 

короткі описи подій із видатних атлетів. 

 

2. 796.81 
Б 90 

 

Булатова М. М. Боротьба : енциклопедія в запитаннях і 

відповідях / М. М. Булатова. – Київ : Олімп. літ., 2017. – 576 с. 

: іл. кол. – (Енциклопедії олімпійських видів спорту / кер. 

проекту Бубка С. Н.). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: У книзі розповідається про виникнення 

олімпійського виду спорту – боротьби. Представлено широкий 

довідковий матеріал про місце боротьби у системі виховання 

та у програмах Олімпійських ігор Стародавньої Греції, 

інформацію про роль циркового мистецтва у розвитку цього 

виду спорту, видатних борців, які стояли біля колиски 
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зародження і становлення боротьби. 

3. 796.86
Б 90 

 

Булатова М. М. Фехтування : енциклопедія в запитаннях і 

відповідях / М. М. Булатова. – Київ : Олімп. літ., 2017. – 576 с. 

: іл. кол. – (Енциклопедії олімпійських видів спорту / кер. 

проекту Бубка С. Н.). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Книга пропонує здійснити екскурс у витоки 

зародження олімпійського виду спорту – фехтування – через 

систему запитань і відповідей. Представлено широкий 

довідковий матеріал про майстерність володіння холодною 

зброєю від давніх часів до сьогодення, інформацію про місце 

фехтування у системі фізичного виховання та у програмах 

сучасних Олімпійських ігор, видатних майстрів клинка, які 

стояли біля колиски зародження і становлення фехтування. 

 

4.  796 

Г 52 
 

Глазирін І. Д. Фізичне виховання: теорет. курс для студентів 

ВНЗ не проф. напрямів підгот. : навч. посіб. / І. Д. Глазирін, Я. 

І. Олексієнко, Ю. В. Петришин ; М-во освіти і науки України. 

– Черкаси : Вертикаль, 2014. – 204 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У навчальному посібнику зібрано теоретичні 

матеріали для отримання спеціальних знань у галузі фізичної 

культури згідно до навчальної програми з фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах для студентів непрофільних 

напрямів підготовки. 

 

5. 796.032 

Э 68 

 

Энциклопедия олимпийского спорта : в 5 т. / Междунар. 

олимп. ком., Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; под 

общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. лит. – 2002.  

Т. 1 . – 2002. – 496 с. : ил. 
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Количество экземпляров: 1 – ІБВ(1) 

Аннотация: Энциклопедия в 5 томах. В первом томе 

представлена подробная информация, относящаяся к 

Олимпийским играм Древней Греции. Рассмотрена 

периодизация Олимпийских игр, приведена хронология игр 

Олимпиад и зимних Олимпийских игр. Подробно описана 

структура Международной Олимпийской системы. 

Т. 2 . – 2004. – 584 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ІБВ(1) 

Аннотация: Во втором томе представлена информация о 

видах спорта, включенных в программы Игр Олимпиад и 

зимних Олимпийских игр, подробно рассмотрены вопросы 

организации и проведения Олимпийских игр, программы 

Олимпийских и Паралимпийских игр, социально-политические, 

организационно-правовые и экономические основы 

олимпийского спорта. Освещены вопросы любительства и 

профессионализма, коммерциализации, профессионализации и 

политизации спорта. Проанализирована ситуация с 

распространением допинга. Затронуты и такие актуальные 

проблемы олимпийского спорта, как – требования к 

спортивным сооружениям; влияние олимпийских игр на 

окружающую среду и проблема ее сохранения; взаимосвязь 

олимпийского спорта и средств массовой информации, 

профессиональные и морально-этические проблемы в 

деятельности средств массовой информации.  

Т. 3 : Олимпийский спорт: информация, статистика. – 2004. – 

632 с. 

Количество экземпляров: 1 – ІБВ(1) 

Аннотация: Книга содержит наиболее полные информацию и 

статические данные обо всех Играх Олимпиад и зимних 
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Олимпийских играх современности, о видах спорта, 

спортивных дисциплин и видах соревнований, когда-либо 

включавшихся в программы Олимпийских игр. Представлены 

результаты спортсменов, участвовавших и занявших 1–6-е 

места, характеристики видов спорта, приведено много 

интересных и познавательных сведений из истории видов 

спорта.  

Т. 4 : Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

– 2004. – 608 с. 

Количество экземпляров: 1 – ІБВ(1) 

Аннотация: В книге рассмотрены исторические предпосылки 

создания теории подготовки спортсменов, основные аспекты 

методологии формирования знаний в сфере общей теории 

спортивной подготовки и современная система знаний. 

Рассмотрены различные стороны подготовленности, 

двигательные качества спортсменов, структура и методика 

построения процесса их подготовки, вопросы спортивного 

отбора и ориентации подготовки спортсменов, контроля, 

управления, моделирования и прогнозирования в системе 

спортивной подготовки. Особое внимание обращено на 

проблемы спортивного травматизма. 

Т. 5 : Олимпийский спорт в Украине. – 2004. – 528 с. 

Количество экземпляров: 1 – ІБВ(1) 

Аннотация: Книга содержит наиболее полную информацию 

об истории и современном состоянии украинского спорта. 

Представлен обширный справочный материал о выдающихся 

спортсменах Украины – призерах Игр Олимпиад, зимних 

Олимпийских игр, чемпионах мира и Европы, их тренерах. 

Приведены сведения о работниках системы управления, 

образования, науки и спортивных журналистах. Отдельная 
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часть книги посвящена паралимпийскому спорту в Украине. В 

заключительных главах опубликованы данные о количестве 

украинских спортсменов – участников Олимпийских игр, 

чемпионов мира и Европы и выигранных ими медалей, а также 

результаты Игр XXVIII Олимпиады. 

 
6.  796 

К 72 
 

Костюкевич В. М. Метрологічний контроль у фізичному 

вихованні та спорті : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, Л. М. 

Шевчик, О. Г. Сокольвак. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : 

КНТ, 2017. – 256 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1(2), ЦА(8) 

Анотація: В основу навчального посібника покладені 

теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у 

фізичному вихованні та спорті. 

 

7.  796.032

О–54 
 

 Олімпійська освіта: 25 років разом / С. Н. Бубка [та ін.] ; за 

заг. ред.: С. Н. Бубки, М. М. Булатової. – Київ : [Олімп. літ.], 

2017. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У книзі викладено історію створення і розвитку 

олімпійської освіти в Україні. Представлено концепцію, 

структуру та дидактичне забезпечення системи олімпійської 

освіти. Висвітлено активну діяльність ентузіастів 

олімпійського руху. 

 

8.  796.032 

П 37 
 

Платонов В. Н. Подготовка национальных команд к 

Олимпийским играм: история и современность / В. Н. 

Платонов, Ю. А. Павленко, В. В. Томашевский. – Киев : Изд. 

дом Дмитрия Бураго, 2012. – 256 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 
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Аннотация: В книге рассмотрены история и современное 

состояние систем олимпийской подготовки в странах с 

наиболее развитым олимпийским спортом, анализируются 

основные факторы, определяющие общекомандный успех на 

Олимпийских играх, в том числе спортивное 

законодательство, общие основы управления, а также 

вопросы кадрового, материально-технического, 

методического, научного и медицинского характера, имеющие 

прямое отношение к тренировочному процессу. 

 

9.  575 

С 32 
 

Сергієнко Л. П. Спортивна генетика : підруч. для студентів 

вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Л. П. Сергієнко ; 

голов. ред. Б. Будний. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2009. – 

944 с. 

 Кількість примірників: 8 – ЧЗ №1(2), ЦА(6) 

Анотація: У підручнику викладено загальні основи генетики 

людини, розглянуто актуальні питання генетики рухової 

обдарованості, розвитку морфологічних ознак, рухових 

здібностей, психофізіологічних особливостей людини. Подано 

матеріал про генетичні маркери індивідуального розвитку 

людини. 

 

10.  796 

С 73 
 

 Спорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Б. В. 

Семен [та ін.] ; за заг. ред. Р. Р. Сіренко ; М-во освіти і науки 

України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. 

І. Франка, 2019. – 420 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Розглянуто проблематику організації та 

функціонування спортивного відділення кафедр фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах. Подано історію 
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студентського спорту, структуру підготовки у різних видах 

спорту: теоретичні та практичні відомості про техніку й 

тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, 

особливості спеціальної фізичної підготовки тощо. 

 

11.  016 
С 79 

 Стеценко Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. / 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. 

М. Максимовича ; уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г. М. Голиш 

; авт. передм.: О. Ф. Артюшенко, Г. Г. Данілов. – Черкаси : 

Гордієнко Є. І., 2018. – 32 с. – (Бібліографія вчених 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

; вип. 24). 

 Кількість примірників: 4 – ІБВ(1), ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(1) 

Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького" представлено відомості про життя та 

науково-педагогічну діяльність відомого вченого, кандидата 

наук з фізичного виховання і спорту, професора кафедри 

спортивних дисциплін Інституту фізичної культури, спорту і 

здоров'я Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. Поданий вичерпний перелік його 

наукових праць. 
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1.  811.112 
D48 
 

 Deutsch fur Anfanger /–innen = Німецька мова для 

початківців : навч. посіб. з нім. мови / О. В. Григорова [та ін.] ; 

за заг. ред. О. В. Григорової. – 2-е вид., випр. і допов. – Канів : 

Склянка часу, 2019. – 236 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Посібник є практичним курсом німецької мови і 

побудований за принципом "від простого до складного". 

Посібник містить початковий курс граматики, забезпечує 

широкий словниковий запас, сприяє розвитку навичок 

розмовної мови і створює необхідну базу для подальшого 

вивчення німецької мови. 

 

2.  82.161
А21 
 

Авраменко О. М. Українська література. 10 клас (рівень 

стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. М. 

Авраменко, В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Підручник містить відомості з теорії літератури; 

біографічні матеріали про письменників; огляд літературної 

спадщини майстрів слова; багатий ілюстративний матеріал 

та ін., а також художні тексти (повні або скорочені). 

 

3.  821(47

0) 

А72 
 

Антонов С. П. Яруги : повість / С. П. Антонов ; пер., авт. 

післямови М. Г. Василенко. – Коломия : Вік, 2019. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У повісті "Яруги" мова йде про складні і трагічні 
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20-ті і 30-ті роки 20 століття в глухих московських селах, де 

сталінський нищівний режим руйнував, спотворював людську 

мораль, психіку, ламав характери і врешті саме життя, 

знищуючи людину. 

 

4.  811.161
А92 

 Атестація державних службовців : нормативний і 

практичний аспекти : навч.-метод. посіб. / Г. І. Мартинова [та 

ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 202 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У посібнику узагальнено матеріали, необхідні для 

підготовки й проведення атестації державних службовців 

щодо володіння українською мовою. Представлено нормативні 

документи про атестацію державних службовців, методичні 

рекомендації щодо виконання письмових завдань з української 

мови та складання усного етапу, визначено основні 

лінгвістичні поняття, запропоновано варіанти атестаційних 

завдань, з'ясовано типові мовні помилки, які допускають 

учасники атестації тощо. 

5.  821(41

0) 

Б25 
 

Барнс Д. Історія світу в 10 1/2 розділах : роман / Д. Барнс ; 

пер. з англ. Г. Яновської. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2019. – 352 с. 

 Кількість примірників: 3 – АХ(3) 

Анотація: Всесвітній потоп з погляду… жука, який випадково 

опинився на ковчезі. Праведник Ной, який заливає горе 

алкоголем та страждає від депресії. Людина, що врятувалася 

з «Титаніка», і людина, яку з’їв кит. Актор-мандрівник, 

котрий шукає натхнення в джунглях. Модель нового Раю, 

схожого на супермаркет. Пекло, що має вигляд парку 

атракціонів… Десять з половиною розділів про химерний світ і 
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важливі речі, які нас оточують. 

6. 37(477) 
Б 61 

 

Білецький Ф. Я залишаю вам любов / Ф. Білецький. – Черкаси 

: Чабаненко Ю. А., 2018. – 220 с. – (Подвижники освіти 

Шевченкового краю ; вип. 1). 

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

Анотація: Видання присвячене заслуженому вчителеві 

України, директору Стецівської загальноосвітньої школи I–III 

ступенів – Малої академії народних мистецтв, поетесі Любові 

Михайлівні Білозерській, яка, об'єднавши навколо себе 

однодумців, створила систему виховання учнів на засадах 

етнопедагогіки через духовне забезпечення особистості, 

відродження народних традицій, звичаїв та обрядів, 

опанування народних ремесел. 

 
7. 821.161 

В 19 

 

Василенко М. Г. Високо іскри летять : Творчість І. М. 

Григорчука / М. Г. Василенко. – Коломия : Вік, 2019. – 80 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Розгляд змісту переважно афористичної 

творчості відомого не лише на Покутті (Івано-Франківщина) 

Івана Григорчука, який має вже понад два десятки 

оприлюднених видань ( у тім числі молитви й вірші для дітей), 

дає змогу не тільки ознайомитися з цим філософським 

жанром його духовної робітні, але, головне, вчитися, особливо 

молодому поколінню, на його особистому досвіді баченню 

головних ідей часу й вічності, та найперше взяти в основу 

свого життя і діяльності – любов до України, український 

патріотизм. 

 

8.  398.9 
В 41 

Віват Г. Їжа в пареміях : на перетині культур : монографія / Г. 

Віват. – Одеса : ВМВ, 2017. – 296 с. 
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  Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Робота присвячена студіюванню історії 

виникнення, розвитку та значення українських паремій, що 

мають стосунки до української кухні: продуктів харчування, 

страв та приправ, а також польських, англійських та 

латинських їхніх відповідників. 

 

9. 070 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія 

Журналістика. Вип. 42 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: М. Г. Житарюк (голов. ред.), М. П. Присяжний, О. В. 

Богуславський [та ін.] ; відп. за вип. М. Г. Житарюк. – Львів : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 337 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Вип. 43. – 2018. – 343 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Вип. 44. – 2018. – 376 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У Віснику вміщено наукові праці українських та 

зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр 

проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; 

акцентовано увагу на їхній ролі в утвердженні національної 

ідентичності та універсальних цінностей. 

 

10.  811 

В 80 
 

 Вплив суспільних змін на розвиток української мови : 

монографія / Є. А. Карпіловська [та ін.] ; відп. ред. Є А. 

Карпіловська ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Видавн. 

дім Дмитра Бураго, 2017. – 444 с. – (Студії з українського 

мовознавства ; вип. 19). 

 Кількість примірників: 11 – ЧЗ № 2(2), А2(9) 

Анотація: У монографії подано результати системно-
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структурного дослідження змін в лексиконі, граматичному 

ладі та нормах української літературної мови за останнє 

десятиліття. Об’єкт вивчення становлять динамічні процеси 

в українській мові, які протягом аналізованого періоду виявили 

найвищу активність та найвідчутніше вплинули на склад та 

функціонування лексичної, граматичної і словотвірної систем 

у різних сферах життя українського суспільства: 

неосемантизація, термінування, детермінування та 

транстермінування лексики, адаптування іменних і дієслівних 

новотворів та новозапозичень до словозмінної і словотвірної 

систем мови, взаємодія її дескриптивних і прескриптивних 

норм. 

 

11.  821 
Г 56 
 

Гнатко Д. Скеля червоного сонця : роман / Д. Гнатко. – Харків 

: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Заборонений плід завжди солодкий. Як і заборонене 

кохання. Зажадати чоловіка власної сестри… Чи ж могла 

уявити Феодося Тодорович, що її серце охопить така 

пристрасть до красеня-сотника? І що власна сестра стане 

перешкодою на її шляху. Мирослава не хотіла поступатися 

своїм коханням. Але й Феодося не збиралася відступати. Того 

дня, на скелі, її пальці сталевим намистом зімкнулися на шиї 

сестри. Мирослава пообіцяла, що жінки-нащадки Феодосії 

заплатять за її гріх. Минатимуть роки, змінятимуться епохи. 

А жінки з роду Тодоровичів будуть приходити на цю скелю, 

одна за одною, відчувши все, що відчула Мирослава…. Кому 

вдасться розірвати замкнене коло давнього прокляття? 

 

12.  821 Голікова Н. С. Мова художньої прози Павла Загребельного: 
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Г 60 
 

від слова до концепту : монографія / Н. С. Голікова ; 

Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Акцент ПП, 

2018. – 432 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано найважливіші мовні 

одиниці – стилістеми, що маркують художній дискурс П. 

Загребельного. Досліджено спицифіку індивідуально-

авторської мовотворчості в царині неології, 

інтертекстуальності, концептосфери. Систематизовано 

потенційні слова, оказіональні неолексеми (апелятиви й 

антропоніми) та словосполучення. Проведено типологійно-

функціональний аналіз лінгвокультурних та етномовних 

знаків-стилістем. Змодельовано когнітивно-польову 

структуру низки концептів – репрезентантів специфічного, 

глибоко філософського мовомислення письменника. 

 

13.  373.5 

Г 62 

Голуб Н. Б. Навчання синтаксису на уроках української мови 

у 8-9 класах : метод. посіб. / Н. Б. Голуб, Л. В. Галаєвська ; Ін-т 

педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Конві Прінт, 

2018. – 128 с. 

 Кількість примірників: 30 – ЧЗ № 2(2), А2(28) 

Анотація: У посібнику розглянуто теоретико-практичні 

дослідження проблеми методики навчання синтаксису 

української мови учнів 8-9 класів на засадах особистісно 

орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів. 

Значну увагу приділено характеристиці методів, прийомів, 

форм і засобів навчання синтаксису української мови учнів 8-9 

класів. Особливу увагу приділено текстовій роботі на уроках 

української мови в умовах компетентнісного підходу. 

Представлено авторську методику навчання синтаксису 
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української мови учнів 8-9 класів. 

14.  070(07
6) 

Г 70 
 

Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань : можливості 

та перспективи : практ. посіб. / О. Гороховський, З. Їрса ; ред. 

Н. Островська. – 2-е вид., допов. – Прага : KUFR, 2018. – 143 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Цей посібник – своєрідна квінтесенція практики 

фактчек, під яку підведений теоретичний базис для більш 

глибокого засвоєння методів роботи концепту. Це лише 

перший крок для його максимального поширення і 

запровадження, а головне – розуміння потужності й самої 

суті. Фаткчек – не соціальний майданчик для підвищення 

обізнаності громадян, як помилково вважають в певних колах. 

Так, він виконує ці функції, але вони не є головними. 

 

15.  821 

Г 95 
 

Гурницька Н. Багряний колір вічності : роман / Н. Гурницька. 

– Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У Львові сучасному, Львові передвоєнному і Львові 

часів Другої світової війни відбуваються драматичні події, 

народжуються родинні таємниці й перетинаються долі героїв 

цього роману. Ірена – юна наївна гімназистка із заможної 

родини. Доля дарує їй трагічне кохання, яке вривається в її 

спокійне життя вихором перших глибоких почуттів, сильних 

емоцій та чуттєвих насолод. Життя кидає Ірену в лихоліття 

війни, жорна сталінських репресій і на заслання в Казахстан. 

Яку ціну доведеться заплатити дівчині за своє щастя та 

любов? Чи зуміє вона вистояти, не зламатися і зберегти у 

собі світло добра й любові? Як та чому поєдналися історія 

кохання Ірени з долею та життям Анни з роману "Мелодії 

кави в тональності кардамону"? 
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16. 81'276 
Д 69 

Дорошенко М. Словник ділової мови : термінологія та 

фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. 

Страшкевич; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України, Ін-т укр. мови НАН України. – Репр. вид. 1930 р. – 

Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2018. – 248 с. – (Словникова 

спадщина України). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: "Словник ділової мови" постав з потреб 

формування українськомовного простору в діловому 

спілкуванні, яке до поч. 20-х рр. ХХ ст. залишалося 

російськомовним. Використана авторами широка емпірична 

база, глибокі знання законів будови української мови 

забезпечили високий рівень Словника, який привертає увагу 

багатьох дослідників ще й на поч. ХХІ ст. 

 

17. 070.1 

Ж 74 
 

Житарюк М.  Теорії та моделі масової інформації (Масова 

комунікація) : наук.-метод. посіб. / М. Житарюк ; М-во освіти і 

науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 244 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація. В науково-методичному посібнику, який 

побудований у формі лекцій, подано два змістових модулі, а 

саме: «Концепції свободи слова і теорії журналістики» та 

«Моделі соціальних комунікацій», також пропонуються 

методичні вказівки до вивчення курсу. 

 

18.  821(94) 

З-93 
 

Зузак М. Крадійка книжок : роман / М. Зузак ; пер. з англ. Н. 

Гоїн. – 3-є вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 416 

с. 
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 Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Вражаюча історія, яку розповідає... Смерть! До 

влади в Німеччині прийшли фашисти. Вперше Смерть побачив 

маленьку Лізель, коли прийшов забрати душу її братика. Він 

став свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, і 

зацікавився її долею. Він приходив до її будинку, де, ризикуючи 

життям, родина переховувала єврея. Він слухав, як Лізель 

читала книжки під час бомбардувань. Смерть завжди був 

поруч. Під час останньої зустрічі він розкриє крадійці книжок 

свою найбільшу таємницю… 

 

19. 80(100) 

І-67 

 

Іноземна філологія : укр. наук. зб. Вип. 131 / Львівський нац. 

ун-т ім. І. Франка ; редкол. : А. Й. Паславська (голов. ред.) [та 

ін.]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 176 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У збірнику розглядаються сучасні проблеми 

мовознавства, перекладознавства і когнітивної лінгвістики 

та літературознавства. Аналізується медіація і професійна 

перекладацька діяльність в контексті оновлення 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Подаються критичні погляди на переклад. Досліджується 

тема колективної та індивідуальної пам'яті. 

 

20.  821 

К 38 
 

Кикоть В. Кількома мазками акварелі : поезії / В. Кикоть. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 128 с. 

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

Анотація: Акварелі можна писати не тільки пензлем, а й 

словом. Читати такі твори – це як дивитися в ранкове небо, 

або на літній дощ за вікном, або в глиб гірського озера. Усе це 

можна відчути в цій збірці. 
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21.  811 
К 44 
 

Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: 

ресурси та тенденції розвитку : монографія / Л. П. Кислюк ; 

відп. ред. Є. А. Карпіловська ; Ін-т укр. мови НАН України. – 

Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. – 421 с. – (Студії з 

українського мовознавства ; вип. 18). 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ № 2(3) 

Анотація: У монографії розглянуто сучасний стан української 

словотвірної номінації у трьох її взаємопов’язаних виявах: 

системі мови, загальній (узус) та індивідуальній (ідіолект) 

мовній практиці. На матеріалі нової похідної лексики, яка 

поповнила український лексикон за останні понад 25 років 

розвитку української мови в статусі державної мови 

незалежної України, підтверджено роль словотворення як 

провідного способу української номінації, чинника збереження 

її типологічних рис. 

 

22. 821 
К 38 

 

Кідрук М. Не озирайся і мовчи : роман / М. Кідрук. – 2-е вид. 

– Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 512 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в 

часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від 

реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, 

достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в 

такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від 

чого ховаєшся… 

 

23.  811.161

К 77 
 

Краєвська Г. П. Народновиробнича термінологія 

центральноподільських говірок : матеріали до Лексичного 

атласу укр. мови / Г. П. Краєвська ; відп. ред. П. Ю. Гриценко ; 
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Ін-т укр. мови НАН України. – Вінниця : ТВОРИ, 2018. – 204 

с. – (Студії з українського мовознавства ; вип. 23). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Пропоновані матеріали репрезентують лексику на 

позначення предметів, процесів та понять, пов’язаних з 

традиційними подільськими ремеслами. Мовний матеріал 

зібрано упродовж 2006–2009 рр. за авторською програмою-

питальником, побудованою за тематичним принципом (1113 

питань – разом із підпунктами). Праця містить 3980 слів. 

Мережа обстеження – 66 населених пунктів Вінницької 

області. Матеріал словника представлено за семасіологічним 

принципом.  

24.  398 

К 89 

Кузьменко О. М. Драматичне буття людини в українському 

фольклорі : концептуальні форми вираження (період Першої та 

Другої світових воєн) : монографія / О. М. Кузьменко ; наук. 

ред. С. Павлюк ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : 

Ін-т народознавства НАН України, 2018. – 728 с. : іл. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 2(2) 

Анотація: У монографії проаналізовано драматичне буття 

української людини у XX ст., уповні збагнути яке вдається 

через фольклорні концепти, що об’єктивізують різні життєві 

досвіди, практики та народні уявлення про світові війни і їхній 

наслідок – українські національно-визвольні змагання першої 

половини XX ст., Голодомор 1932–1933 рр. та повоєнні 

депортації. Уперше в українській фольклористичній науці на 

широкому джерельному матеріалі запропоновано новий метод 

дослідження історичного фольклору. Висвітлено теоретико-

методологічні засади поняття "фольклорний концепт", що 

становить інструмент для розуміння багатошарових смислів 

фольклорної мови, якою вербалізовано суспільно-історичні 
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колективні знання про травми минулого.  

25.  821.162 
Л 13 
 

Лавський Я. Іронія. Історія. Геополітика : польсько-укр. 

літературні студії / Я. Лавський ; відп. ред. Р. Радишевський ; 

пер. з пол. І. Шевченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 

Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : 

Талком, 2018. – 366 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 33). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Монографія присвячена вивченню польсько-

українського літературного діалогу. Книга поділена на три 

частини, що містять окремі інтерпретації творчості 

українських письменників, дослідження важливого для 

польсько-українських стосунків "чорного романтизму" 

представників "української школи" в польському романтизмі, 

а також студії з питань культурного трансферу в 

Центрально-Східній Європі. 

26.  821 

Л 63 
 

Лис В. В'язні зеленої дачі : роман / В. Лис. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2019. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Як же не хотілося молодому економістові Юрку 

їхати в той невідомий Вербівськ! Та хіба можна відмовити 

самому Іванові Банчуку, першому секретареві тамтешнього 

райкому партії? Ще й це дивне попередження від 

незнайомки… Чому вона сказала, що там він потрапить до 

жорстокої банди? Пророцтво справдиться через роки, в 

незалежній Україні, коли вже солідний бізнесмен Юрій 

отримає анонімного листа із вимогою відновити сумнозвісну 

зелену дачу. Чоловік іще не здогадується, що невдовзі він, той-

таки Банчук і лікарка Таїса, яка попереджала про небезпеку, 

перетворяться на в’язнів цього будинку. Бо у долі свої 
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розрахунки і рахунки, за якими треба платити… 

27.  821 
Л 63 
 

Лис В. Стара холера : роман / В. Лис. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2018. – 272 с. 

 Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але 

чоловік, якого вона покохала на все життя, одружився з її 

сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб… А на 

старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до 

нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани 

та відчайдухи, "дідусі-розбійники", вирішують одружити цих 

двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому 

місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим 

Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу… І 

тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і 

несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості 

діди з поліського села… 

 

28. 821.161
Л 64 

Літературні меридіани : матеріали "круглого столу" на тему 

"Тенденції сучасного літературного процесу в Україні", 9-10 

жовт. 2018 р. / Нац. спілка письменників України, Ін-т 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. укр. літератури та 

компаративістики ; ред. і уклад. В. Т. Поліщук. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2018. – 138 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: На сторінках збірника висвітлено проблеми 

вивчення сучасної української літератури в середній школі. 

 

29. 821 
М 28 

Марсюк В. Голос волаючого на майдані : публіцистика, 

спогади, епіграми, пародії / В. Марсюк. – Київ : Щек, 2019. – 
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 448 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: До книжки сучасного поета увійшли публіцистично

-критичні і сатиричні твори, які були опубліковані переважно 

в патріотичній пресі за роки державної незалежності. В. 

Марсюк сміливо і дотепно полемізує з відомими політичними, 

громадськими діячами та письменниками, не зважаючи на їхні 

ранги і авторитет, не йдучи ні з ким на лукаві компроміси і 

ставлячи точні філософські діагнози. До книжки увійшли 

також спогади про відомих літераторів і митців, з якими 

доля зводила автора, зокрема, з Івасюками – батьком і сином. 

Значну частину книжки становлять епіграми, пародії, 

сатиричні памфлети і мініатюри, а також кілька своєрідних 

поем та етюдів. 

 

30.  82 

М 74 
 

Мовчан Р. У пошуках архітвору (З історії української 

літератури ХХ століття) / Р. Мовчан. – Київ : Видавн. дім 

Дмитра Бураго, 2018. – 448 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: До нової книги Раїси Мовчан увійшли дослідження, 

присвячені українській літературі ХХ століття. У ній можна 

знайти чимало нового й несподіваного, пошуково-

аналітичного, що стосується біографій письменників (Г. 

Михайличенка, М. Семенка, М. Хвильового, Ю. Яновського, В. 

Підмогильного, Г. Косинки, І. Дніпровського, У. Самчука, І. 

Багряного, Т. Осьмачки, О. Турянського, Гр. Тютюнника, В. 

Шевчука, Л. Костенко, Г. Пагутяк, Н. Бічуї та ін.). 

 

31. 81(038)
Н 63 

Ніковський А. Українсько-російський словник / А. 

Ніковський ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 



143 

 

 України, Ін-т укр. мови НАН України. – Репр. вид. 1926 р. – 

Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2018. – 864 с. – (Словникова 

спадщина України). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: "Українсько-російський словник" Андрія 

Ніковського належить до знакових лексикографічних праць 

золотого десятиліття українського національно-культурного 

відродження. У ньому відбито потужний розвиток 

української мови 20-х рр. XX ст., зростання її стильового 

різноманіття, активізацію словотвірних моделей. Реєстр 

цього лексикона перещив відомий "Словарь української мови" 

за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів. 

 

32.  821.161 
П 16 
 

Панченко В. Літературний ландшафт України ХХ століття : 

50 "слайдів" / В. Панченко. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 528 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: "Від Франка до Андруховича" – так могла би 

називатися ця книжка про літературний ландшафт України 

ХХ століття. Автор пропонує читачам подорож країн книг, 

що протягом десятиліть живуть своїм життям, ставши 

літературною класикою. 50 "слайдів" – це оригінальні, вільні 

від квазінаукового стилю, інтерпретації знакових художніх 

творів, полеміка, цікаві – а часом і драматичні – історії, 

зіперті на нові архівні матеріали, мемуарні сюжети, інтерв’ю 

з Павлом Загребельним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем, 

Анатолієм Макаровим, Сергієм Тримбачем… 

 

33.  82.161 
П 21 

Пахаренко В. І. Українська література. 10 клас : підруч. для 

загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 
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 2018. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Це навчальне видання містить відомості про 

життя та творчість письменників, аналіз художніх творів, 

систему запитань і завдань різних рівнів складності, які 

сприятимуть глибокому й різногранному осмисленню 

літературних зразків. Репродукції творів класиків візуального 

мистецтва (живопису, скульптури, архітектури), а також 

звернення до музичних шедеврів, спектаклів, кінофільмів 

допоможуть учням осягнути природу художньої творчості, 

ознайомитися з багатствами вітчизняної культури. 

 

34.  82.161

П 50 

Поліщук В. Літературна енциклопедія Черкащини / В. 

Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. – 122 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 2(2) 

Анотація: Перед нами експериментальний енциклопедичний 

зошит на літери "А-Б", він є прообразом першого тому 

"Літературної енциклопедії Черкащини", яка готується 

літературознавцем і краєзнавцем Володимиром Поліщиком до 

видруку у 2020 році. 

 

35.  82.161
П 50 
 

Поліщук В. Слово до високих літ : літературознавчі студії / В. 

Поліщук ; рец. Л. В. Скорина. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2018. – 290 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 2(2) 

Анотація: Письменницькі ювілеї, що минули в останніх трьох-

чотирьох роках, стали спонукою до писання студій, у яких 

мовиться про класиків, неокласиків і сучасників, означується 

щось нове чи малознане в їхніх біографіях і творчості, або 

мовиться і про зовсім невідомих чи забутих митців слова. Усіх 
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їх єднає закоріненість у Черкащину. 

36.  821.161 
П 78 
 

 Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упоряд. : Д. Пилипчук. – 

Київ : Просвіта, 2019. – 1040 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У збірнику розглядається постать і творчість 

поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра 

Васильовича Павличка. Книга має дві частини: "Дмитро 

Павличко в Україні" та "Дмитро Павличко за кордоном". 

 

37.  821.161 
П 90 
 

Пухонська О. Літературний вимір пам'яті : монографія / О. 

Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 304 с. – (Монограф). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Українське суспільство ще не вийшло з минулого, 

несе на собі печать пережитих драм і трагедій. Говорити про 

це – складно, але необхідно, адже без ревізії травматичного 

досвіду неможливо позбутися породжених ним практик. Така 

ревізія є одним із пріоритетів нинішніх гуманітарних наук. У 

цьому контексті художня література – своєрідне дзеркало 

трансформації суспільної свідомості. 

 

38.  811.161 

Р 15 
 

Радзієвська Т. В. Дискурсивні простори : історико-

лінгвістичний вимір : монографія / Т. В. Радзієвська ; Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Інформ.-

аналіт. агентство, 2018. – 323 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У книзі крізь призму існуючих у культурі 

дискурсивних практик аналізуються різні аспекти мовленнєвої 

діяльності, розглядається функціонування лексико-

синтаксичних засобів у текстах, що представляють дискурси 

різних типів – критико-аналітичний у складі наукового 
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дискурсу, художній, епістолярний, мемуарний, а також 

дискурс щоденника. З прагмалінгвістичних позицій вивчаються 

індивідуальні зразки текстоворення з урахуванням історико-

культурних чинників та мовної особистості автора. 

 

39.  821(43
8) 

С 19 
 

Сапковський А. Відьмак. Останнє бажання : роман / А. 

Сапковський ; пер. з пол. С. Легези. – 2-е вид. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2019. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Біловолосий відьмак Ґеральт із Рівії, один з 

небагатьох представників колись численного цеху захисників 

людської раси від породжень нелюдського зла, мандрує 

невеликими королівствами, які можна охопити поглядом з 

вежі замку, та великими містами, отримуючи платню за те, 

чого навчений, – знищення віїв і з'ядарок, стриґ та віпперів. 

Але є у відьмака і власний кодекс, у якому вбивство – це лише 

крайня міра, а життя розумне, чим би воно не було, – це все-

таки життя. Саме цим він наживає собі нових ворогів, але й 

знаходить друзів, які колись змінять його долю. 

 

40.  811.161 

С 48 
 

Словник української мови / Ін-т мовознавства ім. О. О. 

Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; за ред. С. 

Єфремова, А. Ніковського, упоряд. Б. Грінченко. – Репр. вид. 

1927 р. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. – 

(Словникова спадщина України)  

Т. 1 : А - Г. – 2017. – 428 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Т. 2 : Д - Й. – 2017. – 440 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Т. 3 : К - Н. – 2017. – 440 с. 
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Анотація: "Словник української мови" за редакцією академіка 

Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин 

українського словникарства. Він постав унаслідок 

доопрацювання й доповнення "Словаря української мови" за 

ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й 

унормування української літературної мови у 20–30 роках XX 

ст. 

 

41.  80(477) 

С 79 
 

Степаненко М. Із засіву – благословилось : ескізи до 

вибраного / М. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2018. – 460 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Зміст книги сформували філологічні (мовознавчі та 

літературознавчі), краєзнавчі, педагогічні студії. Праці 

першого розділу присвячені актуальним проблемам сучасної 

граматики, лексикології, історії української літературної 

мови. До другого розділу ввійшли роботи, об'єктом 

дослідження яких є літературно-мистецька практика 

талановитих майстрів слова і менш знаних письменників. У 

третьому розділі мовиться про досягнення окремих 

краєзнавців, набутки останніх літ у цій важливій царині. У 

четвертому розділі висвітлено актуальні питання сучасної 

педагогіки, виняткову увагу приділено таким неординарним 

постатям, як Антон Макаренко та Іван Зязюн. 

42.  811.161 

С 79 
 

Степаненко М. Публіцистично-політичні перифрази в 

українській мові : 2017 рік : монографія / М. Степаненко. – 

Полтава : Дивосвіт, 2018. – 588 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У пропонованому читачеві виданні проаналізовано 

й системно представлено датовані 2017 роком перефрази й 

перифрастичні ряди, що об'єктивують суспільно-політичні 
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трансформації в Україні. 

43.  821-2 
С 92 
 

 Сценічне слово благовісту : Антологія української релігійно-

християнської драми ХХ–ХХІ століття / упоряд. С. І. Хороб. – 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 648 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Уперше в українському книговиданні представлено 

твори української драматургії ХХ–ХХІ століття, що мають 

виразне релігійно-християнське спрямування. До книги увійшли 

п’єси письменників як минулого, так і теперішнього часу, 

драми, що були написані як в Україні, так і в діаспорі. 

Зібраний і впорядкований художній матеріал переконує, що 

християнськість є органічною рисою розвитку національного 

письменства і сценічного мистецтва, що релігійність 

українських драматичних творів і вистав має тривку історію 

нашого духовно-морального буття, а сценічне слово 

благовісту, щораз набуваючи нових барв, збагачує не тільки 

українську літературу, а театральну культуру. 

 

44. 016  

Т 28 

 

Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : каталог / М-во 

культури України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленка ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець ; 

уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня, Г. М. Гєрасимова. – Харків : 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. – 194 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Каталог містить відомості про колекцію видань 

творів Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Пропоновані 

відомості є джерельною базою для філологічних, 

культурологічних, історичних, книгознавчих досліджень. 
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45.  821 
Т 48 
 

Ткачівська М. Тримайся за повітря : роман / М. Ткачівська. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Перше кохання стало для Соломії і першим 

розчаруванням. Художник Андрій був для неї єдиним, а вона 

для нього – однією з багатьох. Тож, коли трапилася 

можливість поїхати на заробітки в Португалію, Соломія 

довго не думала. Але добре там, де нас нема: Португалія 

одразу ж починає випробовувати Соломію на міць. 

Виснажлива дорога, нелюдські умови проживання та тяжка 

робота у теплицях сеньйора Родріґеса з ранку до ночі – 

закордонний рай виявляється справжнім пеклом. Останньою 

краплиною стає раптова хвороба Соломії. І тієї миті, коли 

здається, що чекати на допомогу немає від кого, з’явиться 

він. Той, хто допоможе втриматися там, де так легко 

впасти… 

 

46.  811.161

У 11 

 У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні 

Єрмоленко / А. М. Архангельська [та ін.] ; редкол.: П. Ю. 

Гриценко (голова) [та ін.] ; упоряд.: С. П. Бибик, Т. А. Коць ; 

Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Видавн. дім Дмитра 

Бураго, 2019. – 332 с. : портр. – (Глибини рідної мови). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Збірник створений на пошану видатного 

мовознавця – фахівця в галузі лінгвостилістики, 

лінгвофольклористики, лінгвокраїнознавства, граматики, 

історії української літературної мови, культури мови, 

лінгводидактики, члена-кореспондента НАН України С. Я. 

Єрмоленко. Видання містить статті з проблем теоретичної і 
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практичної  

лінгвостилістики та розвитку її терміноапарату, 

ідіостилістики, лінгвософії українських літературних 

текстів, соціолінгвістики, політичної дискурсології, історії 

української лінгвістики тощо, охоплюючи широкий діапазон 

напрямків, пов’язаних з науковими зацікавленнями цього 

вченого. У збірнику також уміщений список праць С. Я. 

Єрмоленко. 

 

47.  82.00 
Ч–72 
 

Чичерін О. Треба бачити і розуміти серцем… : 

літературознавчі студії / О. Чичерін ; упоряд. Я. Кравець, відп. 

за вип. Л. Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. світової літ. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 400 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: У книзі подано дослідження, статті, рецензії О. 

Чичеріна, які не входили до попередніх монографічних вадань 

ученого-літературознавця, але не втратили на сьогодні своєї 

наукової вартості. Окремо друкуються і деякі програмні 

публікації О. Чичеріна, що визначали сферу його наукових 

інтересів. У книзі сім чітко сформульованих розділів : "Гоголь. 

Достоєвський. Толстой", "Бальзакознавство", "Світова 

література", "Традиції і новаторство у німецькій літературі. 

Й. -В. Гете", "Проблеми Франкознавства", "Вивчення 

літературного стилю.", "Інтерв'ю. Спогади". 

 

48.  81'255

Ш 73 
 

Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні 

аспекти: давня українська література сучасними українською 

та англійською мовами : монографія / Т. Шмігер ; наук. ред. Р. 

П. Зорівчак ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т 
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ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 510 с. – 

Текст укр. та англ. мовами. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 2(2) 

Анотація: У світлі сучасних наукових парадигм обгрунтовано 

сутність перекладознавчого аналізу на матеріалі творів 

давнього українського письменства у зіставленні з їхніми 

перекладами. Осмислено його історію та зв'язок з критикою 

перекладу. Особливу увагу звернено на внутрішньомовний та 

релігійний види перекладу. Проаналізовано застосування 

аналітичного інструментарію новітніх філологічних теорій 

та розроблено способи аналізу перекладених творів. 

Висвітлено потенціал інтерпретацій української літератури 

крізь призму перекладу та міжкультурної комунікації. 
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1.  1(062) 

В 53 
 

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

Філософські науки. Вип. 19 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка 

; редкол.: А. Карась (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во ЛНУ 

ім. І. Франка, 2017. – 124 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1)  

Вип. 20. – 2018. – 155 с. – Текст укр. та англ. мовами. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У Віснику публікуються актуальні філософські, 

політологічні, культурологічні та психологічні проблеми 

розвитку духовного світу людини, її свободи та 

самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.  

 

2.  1(062) 

В 53 
 

 Вісник Черкаського університету : наук. журн. Серія 

Філософія. № 1 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: О. В. Черевко (голов. ред.) 

[та ін.] ; редкол. серії: О. В. Марченко (відп. ред.) [та ін.]. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 120 с. 

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

№ 2. – 122 с. 

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

 № 1. – 2017. – 144 с. 

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

 № 2. – 120 с. 

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

№ 1. – 2018. – 114 с. 
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 Кількість примірників: 2 – ІБВ(1), ЧЗ № 3(1)  

№ 2. – 102 с. 

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

Анотація: Номери журналу містять статті, присвячені 

актуальним проблемам соціальної філософії, філософії 

культури та філософії освіти.У публікаціях досліджуються 

світоглядні підстави сучасних трансформаційних процесів в 

Україні та світі, особливості функціонування моральної, 

естетичної, політичної та релігійної свідомості, розглянуті 

питання історії філософії та філософії релігії. 

 

3.  141.32

Д 21 
 

Дахній А. Й. Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : 

монографія / А. Й. Дахній ; М-во освіти і науки України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2018. – 251 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У монографії розглянуто філософію Мартіна 

Гайдеґґера в контексті екзистенційного мислення. Предмет 

історико-філософського дослідження – це витоки 

екзистенціалізму, специфіка його ідей і особливості розвитку, 

починаючи від раннього Модерну і завершуючи кінцем ХІХ 

століття (головно на прикладі спроб Б. Паскаля, С. 

К’єркеґора і Ф. Достоєвського). Наведено способи, завдяки 

яким "ранній" Гайдеґґер, "секуляризуючи" чимало ідей названих 

християнських попередників екзистенціалізму, запропонував 

власне, детерміноване передовсім фактично-історичним і 

"негативістсько-динамічним" розумінням, тлумачення 

проблем людської ідентичності. 

 

4. 2- Історія релігій в Україні : наук. щорічник. Вип. 28. Ч. 1 / 
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9(477) 

І-90 
 

Львівський музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; редкол.: М. М. 

Капраль (голов. ред.), О. С. Киричук, І. В. Орлевич [та ін.]. – 

Львів : Логос, 2018. – 608 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Вип. 28. Ч. 2. – 630 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Опубліковані у збірниках наукові дослідження 

охоплюють широке коло питань з історії розвитку 

християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. 

Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового 

й культурного становища православ'я, римо- і греко-

католицизму, та ісламізму. 

Вип. 29. – 2019. – 372 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику публікуються статті з питань 

методики дослідження історії релігії та джерелознавства. 

Розглядаються питання суспільно-історичного розвитку 

різних конфесій в Україні й поза її межами протягом XVIII–

XXI ст. Досліджується релігійна міфологія, історія релігійно-

філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання 

соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та 

архітектурні особливості культових спруд ; 

характеризується духовна музика. 

 

5. 2-

9(477) 

І-90 
 

Історія релігій в Україні: актуальні питання / Львівський 

музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. 

Сковороди, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН 
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України ; редкол.: О. С. Киричук (голов. ред.), І. В. Орлевич, 

М. М. Омельчук [та ін.] . – Львів : Логос, 2019. – 252 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: У збірнику публікуються наукові дослідження учасн

иків XXIX міжнародної наукової конференції "Історія релігій в 

Україні". Розглядається широке поле суспільно-історичного 

розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. 

Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія 

релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, 

питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії 

та архітектурні особливості культових споруд; 

характеризується духовна музика. 

 

6.  061 
К 38 
 

Київська духовна академія. Труди Київської Духовної 

академії. № 28 / Київська духовна акад., Укр. Православна 

Церква ; вид. група: єпископ Білогородський Сильвестр 

(голова) ; відп. ред. В. Савельєв [та ін.]. – Київ : Вид-во 

Української Православної Церкви, 2018. – 363 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

№ 29. – 361 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

№ 30. – 2019. – 324 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: ьо од   то к  «Т уд  КДА» о о л у у у 

п д ле о до л д е  то ч о о уло о К ько  

к де . Т ко   ч оп  опу л ко о ч ло до л д е ь  

 лу е  о о ло ько о . е ул о  то к  

«Т уд » ’ л ть  т тт , п че  кту ль  

п т  тт  Це к   п о ле  е о у  
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ду о о  о т   уч о у ет п . К ьк  ду о  

к де  п е е т , п одо у т  т  чу т  

о  уко  т д   поєд   о  те де   

о о ло ьк   пед о ч  у . 

 

7.  1-051 

Я 22 
 

Яворський С. Філософські твори : у 3 т. / С. Яворський ; 

М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. 
Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – 2018. – (Пам'ятки 

філософської культури українського народу) 
Т. 2 : Натурфілософські праці / редкол.: В. П. Мельник, М. В. 

Кашуба, І. С. Захара ; пер. з лат. І. С. Захари ; упоряд. М. В. 

Кашуба. – Львів, 2018. – 768 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 3(1) 

Анотація: Уперше представлено український переклад 

частини латиномовного рукописного філософського курсу 

професора Києво-Могилянської академії Стефана Яворського, 

який викладав його у 1692–1693 рр. Тому містить природничо-

наукові розділи курсу, які засвідчують прихильність професора 

до другої схоластики, водночас демонструють глибоку кризу 

схоластичних ідей, що ілюструють спроби С. Яворського 

надати своєму викладу практичного спрямування. 

Природничо-науковим розділам цього курсу філософії 

протистоять уже опубліковані курси натурфілософії 

професорів КМА першої половини XVIII ст., які відверто 

тяжіють до науки Нового часу, демонструючи поступ і 

справжній переворот у викладанні філософії. 
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1.  025.3/.4

(075.8) 

Ш 25 
 

Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з 

бібліотечними ресурсами: навч. посіб. для аспірантів / Т. О. 

Шаравара ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. 

аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознав. – Київ : Ліра-К, 

2017. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ № 2(1) 

Анотація: Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, 

які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з 

метою одержання практичних навичок у роботі з 

різноманітними джерелами. Навчальне видання містить 

роз'яснення базових принципів, підходів та методології 

наукового дослідження, способів пошуку інформації, її 

класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам 

опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості 

роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок 

підготовки дисертації до захисту тощо. 

 

2.  01(075.

8) 
Ш 35 
 

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : наук.-

метод. посіб. для студентів спец. 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во 

освіти і науки України, Рівненський держ. гуманітар. ун-т. – 2-

е вид., випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ № 2(2) 

Анотація: Посібник містить навчально-методичні матеріали, 

які допоможуть студентам спеціальності 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа", спеціалізації "Книгознавство, 



158 

 

бібліотекознавство і бібліографія" в організації самостійної 

роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі 

списками літератури до кожної теми, методичні 

рекомендації для виконання практичних робіт, поради з 

написання курсових робіт тощо. 
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1.  016 

К 38 
 

 Кібальник Любов Олександрівна : біобібліогр. покажч. / 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. 

М. Максимовича ; уклад. Г. Б. Данильчук ; наук. ред. Г. М. 

Голиш. – Черкаси : Андрощук П. С., 2019. – 60 с. – 

(Бібліографія вчених Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького ; вип. 28). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького" представлено відомості про життя та 

науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри моделювання економіки і 

бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Л. О. Кібальник. Покажчик приурочено до 50-

річчя від дня народження вченої. 

 

2.  016 

М 48 
 

 Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних 

наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т 

ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, 

Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; уклад. Л. 

І. Синявська ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст. О. П. 

Реєнт. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 76 с. : фото. – 

(Бібліографія вчених Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького ; вип. 27). 

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

Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених 
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Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького" представлено перелік наукових праць, 

біографічні дані та відомості про науково-педагогічну і 

громадську діяльність вченого-історика, кандидата 

історичних наук, професора, голови Черкаської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України В. М. 

Мельниченка. 

 

3.  016 

Т 19 
 

 Тарасенкова Ніна Анатоліївна : біобібліогр. покажч. / 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. 

Максимовича ; наук. ред., відп. за вип. Г. М. Голиш ; уклад.: Л. 

Г. Лисиця, З. О. Сердюк, авт. вступ. сл. М. І. Бурда. – Черкаси : 

Гордієнко Є. І., 2019. – 182 с. – (Бібліографія вчених України ; 

вип. 11). 

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

Анотація: У бібліограічному покажчику із серії "Бібліографія 

вчених України" подано біографію, перелік наукових праць та 

інформацію про діяльність відомої української вченої й 

педагога, доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри математики та методики навчання математики 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Тарасенкової Ніни Анатоліївни. 

 

4.  016 

Ч-46 
 

 Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. : 

до 60-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. 

Максимовича ; наук. ред. С. В. Корновенко ; уклад. Г. М. 

Голиш, авт. вступ. ст. В. А. Ющенко. – Черкаси : Вертикаль, 

2019. – 134 с. – (Бібліографія вчених України ; вип. 12). 

 Кількість примірників: 5 – ЦА(2), ЧЗ №4(2), ІБВ(1) 
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Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених України" 

представлено відомості про життя, науково-педагогічну та 

громадсько-політичну діяльність ректора Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, доктора 

економічних наук, професора, заслуженого економіста 

України О. В. Черевка. Подано вичерпний перелік його 

наукових праць та найвагоміших виступів у медійному 

просторі. Покажчик приурочено до 60-річчя від дня 

народження знаного науковця, організатора вищої освіти та 

громадсько-політичного діяча. 
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