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Бюлетень «НОВІ КНИГИ» містить інформацію про нові книжкові та 

періодичні видання з анотаціями, які надійшли до фондів бібліотеки.  
   

Копію бюлетеню можна замовити і одержати як в паперовому, так і в 

електронному варіанті: e-mail: libktu@gmail.com. 
 

                            

                                          

 

 

 

 Монографії, підручники, навчальні посібники 

1. 004(075.8) 

А45 

   Алгоритмізація обчислювальних процесів : навч. посіб. для студ. 

вищих навч. закладів / Н. Х. Саітгареєв, Н. Н. Шаповалова, 

О. Г. Рибальченко, ін. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. –  

376 с. 

            Кільк. прим.:  1 
   Посібник укладено відповідно навчальним програмам з курсів 

«Алгоритмізація обчислювальних процесів» і «Алгоритми та структури 

даних» навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 

«Інженерія програмного забезпечення». Посібник має ступінчату 
структуру, окремі розділи якої присвячені логічно закінченим питанням, 

починаючи від постановки задачі та побудови математичної моделі і 

закінчуючи тестуванням розробленого алгоритму.  
   Навчальний посібник містить базові відомості про алгоритмізацію 

обчислювальних процесів та глибокий аналіз розробки блок-схем 

алгоритмів. Викладений матеріал проілюстровано численними 
оригінальними прикладами від простих навчальних задач для класичних 

задач прикладного програмування. Посібник містить контрольні завдання 

з основних тем розділу «Алгоритми, що розгалужуються» та «Циклічні 

алгоритми». Наведено докладне методичне забезпечення щодо виконання 
завдань та приклади їх розв’язування з ґрунтовними поясненнями.  

   Розрахований на студентів спеціальності «Інженерія програмного 

забезпечення», посібник може бути корисним студентам інших 
спеціальностей при вивченні дисциплін «Інформатика та обчислювальна 

техніка», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Основи 

програмування», а також для викладачів у формі довідково-методичного 

посібника і для тих, хто хоче самостійно поглибити свої знання. 

 

libktu@gmail.com.


2. 016:528 

С34 

   Сидоренко Віктор Дмитрович: праці вченого та література про 

нього : біобібліографічний покажчик літератури / М-во освіти і 

науки України, Бібліотека КНУ ; [уклад.: О. В. Кисільова, В. О. 

Вигівська ; ред. та відп. за вип. С. О. Баскакова]. – Кривий Ріг : [б. 

в.], 2019. – 35 с. – (Серія «Видатні науковці Криворіжжя» ; вип. 

7). – Режим доступу: https://bit.ly/2TyM4g9. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні науковці 

Криворіжжя» присвячено доктору технічних наук, професору, академіку 

АГУ України, лауреату Державної премії України в галузі науки і 

техніки, завідувачу кафедрою геодезії СидоренкуВіктору Дмитровичу. У 
покажчик увійшли наукові праці, які відображають напрямки досліджень 

вченого. 

    Покажчик буде корисним науковим працівникам, аспірантам, 
викладачам, студентам, усім, хто займається науково-дослідною та 

науково-практичною діяльністюв галузях гірничовидобувної 

промисловості. 

 

3. 016:82 

С30 

   Семенюк Григорій Фокович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. 

Тіщенко, Л. Герасименко ; за наук. ред. О. Сербіна ; передм. О. 

Астаф'єва]. – Київ : Київський університет, 2018. – 181 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Біобібліографічний покажчик представляє праці вченого-філолога, 

українського літературознавця, доктора філологічних наук, професора, 

директора інституту філології Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка Григорія Фоковича Семенка та публікації про 
нього. 

   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи 

освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-
педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність. 

 

4. 030(0477) 

Е68 

   Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наукове 

товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. – 

Київ : [б. в.], 2018. –  

Т. 19 : Малиш – Медицина – 688 с. 

Т. 20 : Медична – Мікоян – 688 с. 

            Кільк. прим.:  2  (ЧЗ 2. – 1, Абонемент наукової 

літератури. – 1)  
Енциклопедії з українознавства. 

 



5. 030 

З-11 

   З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / НАН 

України, Ін-т енциклопедичних досліджень ; [редкол.: С. Бортник 

та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 350 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   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 «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. 
Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як 

окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об’єкт 

наукових досліджень і джерельну базу для студій. 

     Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією української 
енциклопедичної справи й книговидання. 

 

6. 030 

М54 

   Методичні засади створення паперових і електронних 

енциклопедичних видань / НАН України, Ін-т енциклопедичних 

досліджень ; [редкол.: Т. І. Березюк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 

252 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній 

діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Охоплено 
різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів 

укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз 

даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки 
для паперових чи електронних видань.  

     Для укладачів енциклопедично-довідкової літератури, науковців. 

 

7. 030 

У45 

   Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: 

основні здобутки і перспективи / НАН України, Ін-т 

енциклопедичних досліджень ; [редкол.: Т. І. Березюк та ін.]. – 

Київ : [б. в.], 2015. – 250 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Науковий збірник присвячено питанням української енциклопедистки, 

зокрема, в ньому проаналізовано українські енциклопедичні видання, 
схарактеризовано здобутки енциклопедичної справи в державі, зазначено 

сучасні тенденції й перспективи її розвитку, розкрито лабораторію 

творення окремих українських енциклопедій, зокрема «Енциклопедії 
сучасної України». 

     Для науковців, видавців, всіх, хто цікавиться українською 

енциклопедичною справою. 

 



8. 06 

К82 

Криворізький національний університет 

   Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. 

праць. Вип. 48 / Криворізький національний університет ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ» ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. 

ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», 2019. – 222 с. 

            Кільк. прим.:  2  (ЧЗ 2. – 1, Абонемент наукової 

літератури. – 1) 
   Збірник внесено до Переліку фахових видань, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ Міністерства освіти 
і науки України № 326 від 04.04.2018 року). 

Збірник індексується в наукометричних базах даних Google Scholar, Index 

Copernicus, Research Bible, Academic Keys та ін., в загальнодержавній 
реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал 

«Джерело»). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України 

ім.. В. І. Вернадського НАН України та провідних наукових бібліотек 

України. 

 

9. 123(063) 

П78 

   Проблема свободи людського буття : матеріали міжвуз. наук.-

метод. конференції (21 березня 2013 р.) / редкол.: В. Ф. Капіца, Т. 

В. Цимбал, Ю. В. Візниця : наук. ред. В. Ф. Капіца. – Кривий Ріг : 

[Видав. центр КНУ], 2013. – 248 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У збірці наведені матеріали доповідей з широкого спектру напрямків 

гуманітарної думки, представлених на Міжвузівській науково-методичної 

конференції «Проблеми свободи людини».  
   Зміст матеріалу збірки відображає результати наукового творчого 

пошуку з осягнення проблем філософського, соціально-політичного та 

правового поля вченими та викладачами Криворізького національного 
університету, Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, Національного педагогічного університету ім.. М. Б. Драгоманова 

та ін. 

 

10. 159.9(075.8) 

Т98 

Тюптя О. В. 

   Консультативна взаємодія в соціальній роботі : навч. посібник 

/ О. В. Тюптя ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Наведено теоретичні основи поняття та побудування консультативної 
взаємодії в соціальній роботі. Посібник містить велику кількість 

тренінгових вправ і практичних завдань різної складності.  

    Для студентів психологічних і соціологічних спеціальностей 
університетів, працівників соціальної сфери. 

 



11. 17 

Л19 

Лактіонова А. В. 

   Філософія дії : монографія / А. В. Лактіонова ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : 

Київський університет, 2016. – 367 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Досліджено сучасну філософію дії, активності (практичну філософію). 

Розглянуто вибрані історико-філософські підвалини для запропонованої 

інтерпретації та певні проекти практичної філософії ХХ століття різних 

філософських традицій та дисциплін задля плідного їх переосмислення. 
Особливу увагу приділено аналітичній (англо-американській) традиції 

сучасної філософії. 

   Для фахівців із практичної і теоретичної філософії різних філософських 
традицій та спеціалізацій. 

 

12. 172(063) 

Р64 

   Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної 

ідентифікації : матеріали міжвузівської наук.-метод. конференції 

(м. Кривий Ріг, 22 квітня 2014 р.) / [редкол.: В. Ф. Капіца, В. А. 

Ковальчук, О. А. Моргун ; наук. ред. В. Ф. Капіца]. – Кривий Ріг : 

[Видав. центр КНУ], 2014. – 228 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
 У збірці представлені матеріали Міжвузівської науково-методичної 
конференції «Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної 

ідентифікації» з філософсько-методологічних, світоглядних, 

культурологічних, правових, економічних та інформаційних проблем 
розвитку сучасної суспільної свідомості, проблеми ідентифікації 

національної і європейської світоглядних систем на основі 

нормоцінностей громадянського суспільства та культури громадських 
комунікацій. Наведена проблематика розглядається як в теоретико-

методологічному аспекті сучасних інновацій в філософії, соціології, 

культурології і права, так і в прикладних значеннях розвитку економічної, 

екологічної та інформаційної свідомості в процесі модернізації 
суспільного виробництва. В матеріалах представлені також наукові 

розробки студентської філософської студії та висвітленні питання 

формування сучасної освітньої свідомості. 

 

13. 177 

Т87 

Туренко В. Е. 

   Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки : 

монографія / В. Е. Туренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 

206 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
     Здійснено спробу переосмислити погляд на людську любов у світлі 

східної святоотецької думки (IV—XI ст.). Розглянуто онтологічні, 
гносеологічні аспекти людської любові. Особливу увагу приділено 

аналізу міжособистісних виявів любові - до особи протилежної статі, до 

Бога, до ближнього, до ворога; детально проаналізовано кожний із цих 
виявів, причини їх появи, можливості втілення в життя та сенс кожного з 

них у людській долі.  

      Призначено для науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто 
цікавиться проблемами духовності, сенсу людського існування. 

 



14. 27 

К56 

   Ковчег отця Ковча / [авт. тексту О. Крук ; над вид. працювали: О. 

Константинюк, М. Цісик, Р. Лихван та ін. ; фото: Л. Криса, М. 

Романяк ; худож. ред.: В. Біленко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 144 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У життєписі йдеться про життя та діяльність священника Української 

греко-католицької церкви Омеляна Ковча, який був сподвижником та 
учнем митрополита Андрея Шептицького.  Його життя обірвалося у 

концтаборі «Майданек» (Польща), хоча якщо б він відмовився рятувати 

євреїв то міг урятувати своє життя, проте пішов на мученицьку смерть 
заради ближніх. 

 

15. 27 

М74 
Могильницька Г. 

   Хроніка великого ошуканства / Г. Могильницька. – 4-те вид. – 

Київ : Видав. відділ Української Православної Церкви Київського 

Патріархату, 2009. – 96 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Книга Галини Могильницької  «Хроніка великого ошуканства» 

продовжує поглиблено розглядати проблеми українсько-російських 

взаємин, зокрема між церковних, порушені в її відомій в Україні 
полемічній книзі «Літос, або Камінь із пращі правди на розбиття 

митрополичого блудословія». 

   На основі переконливих джерел автор доказово розвінчує історичні 
міфи, нав’язані російською імперською ідеологією.  

   Розрахована на широкі читацькі кола. 

 

16. 27 

Ч-57 

   Чечелівський монастир в докуметах і спогадах / упоряд.: А.В. 

Пивовар, А.С. Гуменюк, Є.М. Гуменюк. – Київ : Академперіодика, 

2019. – 432 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У виданні представлено наявні архівні документи з історії заснування 

Чечелівського жіночого монастиря Херсонської єпархії, його 

становлення, закриття та подальших подій довкола монастирського храму 
до його зруйнування на початку 1930-х років, а також відповідні спогади 

та відомості про село Мала Чечеліївка (нині Велика Чечеліївка 

Новгородківського району Кіровоградської області), де на рубежі ХІХ–
ХХ ст.. постав монастир. 

 



17. 311 

К56 

Ковтун Н. В. 

   Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті 

національного рахівництва. Проблеми методології і практики : 

монографія / Н. В. Ковтун, С. В. Огреба ; М-во освіти і науки 

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

університет, 2016. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Здійснено статистичне оцінювання прихованого виробництва та 

виробництва в неформальному секторі, нелегальної виробничої та 

розподільної діяльності в Україні з використанням світового досвіду. 

Основний акцент зроблено на вивченні методології та організації 
статистичного спостереження за тіньовою економікою та методах 

оцінювання обсягів тіньової економічної діяльності у світі та в Україні. 

Особливу увагу приділено статистичному аналізу масштабів втечі 
капіталу з України, проблемам відображення статистичних оцінок 

тіньового сектора економіки в складі основних рахунків СНР України, а 

також розроблено методологічні та організаційні засади сателітного 
рахунка "Тіньовий сектор економіки". 

       Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей. 

 

18. 311(075.8) 

Р98 
Рябикіна Н. І. 

   Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Н. І. Рябикіна, 

К. Г. Рябикіна. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2017. – 297 с. 

            Кільк. прим.:  3  (Абонемент наукової літератури. – 2, ЧЗ 

2. – 1) 
   У навчальному посібнику розглядаються основні методи збирання, 

обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне 
спостереження, статистичні показники, зведення та групування, 

статистичні таблиці та графіки, вибірковий, дисперсійний та 

кореляційний методи аналізу, ряди динаміки, індексний метод тощо. 
    Навчальний посібник призначений для студентів галузей знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» 

денної та заочної форми навчання  освітнього ступеня «бакалавр». 

 

19. 316 

Г82 

Грибанов А. 

   Райдужна книга / А. Грибанов, А. Кравчук ; Правозахисний ЛГБТ 

Центр «Наш світ». – Київ : Центр «Наш світ», 2018. – 252 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Публікація стисло описує життя ЛГБТ людей (лесбійки, геї, бісексуали і 

трансґендерні особи) в Україні з давньої минувшини до наших днів, 
аналізує сучасне соціальне, правове і політичне становище української 

ЛГБТ спільноти, ставлення до ЛГБТ питань з боку широкого суспільства 

та перспективи розвитку ситуації у близькому майбутньому. 

 



20. 316 

Д64 

   Долаючи перешкоди. Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році  

/ Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» ; [уклад.: А. Кравчук, О. 

Зінченков]. – Київ : Центр «Наш світ», 2019. – 64 с. 

            Кільк. прим.:  2 
   У публікації представлено інформацію, що відображає соціальне, 

правове та політичне становище ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і 
трансґендерні особи) в Україні у 2018 р. Наведено дані та здійснено 

аналіз ситуації з питань, пов’язаних з правами та інтересами ЛГБТ, у 

законодавстві, суспільно-політичному житті, громадській думці, надано 
приклади випадків дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації або 

ґендерної ідентичності та інше. 

 

21. 316 

К78 

Кравчук А. 

   Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ / А. Кравчук. – 

2-ге вид., випр. і переробл. – Київ : Центр "Наш світ", 2017. – 78 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Це видання складено на підставі багаторічного досвіду Правозахисного 

ЛГБТ Центру «Наш світ» і являє собою п’ятдесят відповідей на запитання 

щодо гомо сексуальності, трансгендерності та життя ЛГБТ людей, що 
часто зустрічаються в аудиторії, не обізнаної з цією тематикою. Брошура 

написана простою мовою та надає найбільш базові знання у цій сфері 

людського життя для пересічного читача. 

 

22. 316 

Н12 

   На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році  

/ Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» ; уклад.: А. Кравчук, О. 

Зінченков. – Київ : Центр «Наш світ», 2018. – 55 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У публікації представлено інформацію, що відображає соціальне, 

правове та політичне становище ЛГБП (лес бійки, Геї, бісексуали і 
трансгендерні особи) в Україні у 2017 році. Наведено дані та здійснено 

аналіз ситуації з питань, пов’язаних з правами та інтересами ЛГБТ, у 

законодавстві, суспільно-політичному житті, громадській думці, надано 
приклади дискримінації на грунті сексуальної орієнтації або тендерної 

ідентичності та інше. 

 

23. 316(075.8) 

Т81 
Тукаленко І. А. 

   Гендерні політики : навч. посібник / І. А. Тукаленко. – Київ : 

Киівський університет, 2018. – 199 с. 

            Кільк. прим.:  1 
    Визначено, як співвідносяться поняття «стать» і «гендер», «гендерні 

політики» і «гендерна політика», «фемінність» і «маскулінність», 

«гендерна роль» і «гендерна ідентифікація», «гендерні стереотипи» і 
«гендерна стратифікація», «приватна» та «суспільна» сфери тощо, як 

вони позначаються на суспільно-політичних процесах. Розглянуто 

соціопсихологічні механізми формування гендерної ідентичності, а також 
політико-правові шляхи регулювання гендерних відносин та інші 

складові гендерної теорії. 

     Для студентів напряму політології, а також студентів і науковців 

різних галузей знань. 

 



24. 316(063) 

Ф79 

   Формування європейського дискурсу в процесі розвитку 

соціально-політичних і правових інтеркомунікацій українського 

суспільства: матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції (12 травня 

2015 р., м. Кривий Ріг) / Криворізький національний ун-т ; [редкол.: 

В. Ф. Капіца, О. І. Орлова, К. В. Шурупова ; наук. ред. В. Ф. 

Капіца]. – Кривий Ріг : Видав. центр КНУ, 2015. – 228 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У збірнику матеріалів статей міжвузівської науково-практичної 

конференції розглядаються питання зі створення філософсько-

методологічних засад сучасного європейського дискурсу в процесі 

розвитку соціокультурних та політично-правових інтеркомунікацій 
українського суспільства. В цьому аспекті розкриті і деякі питання 

соціальної роботи з підтримки молодих фахівців у професійному 

ствердженні. Представлено прикладні значення інтеркомунікативного 
дискурсу в соціально-політичних і правових аспектах громадянського 

суспільства, показані особливості ідентифікації національної і 

європейської нормативно-ціннісних систем та можливості використання 
комунікативно-когнітивного дискурсу для підсилення фахової підготовки 

студентів на основі інтерактивних методик навчального партнерства.  

   Матеріали збірки можуть бути використані для подальшого розвитку 

громадянських відносин українського суспільства, розвитку і 
раціоналізації навчально-виховних технологій у ВНЗ України. 

 

25. 323 

К58 
Кожевніков В. 

   Українські національні цінності й українська інтелігенція  

/ В. Кожевніков. – Київ : Панмедія, 2016. – 40 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Товариство народів Землі ще не розробило правил мирного 

співіснування. Тому йде непримирима боротьба націй. Ті з них, які 

збережуть свої національні цінності: мову, історію, культуру, національну 

ідею, менталітет будуть жити далі, а ті, що втратять їх, зійдуть з 
політичної арени і стануть гноєм для живлення сильніших або підступних 

націй. Охоронцем національних цінностей має бути влада та національна 

інтелігенція. Влада в незалежній Україні ще жодного дня не була 
українською, тож чекати від неї захисту нашого народу не приходиться. А 

оскільки інтелігенція в Україні впродовж 350 років свідомо знищувалася 

московськими окупантами, то надто мало наш народ має охоронців 
національних цінностей. Тож через просвітництво піднімаймо нашу 

інтелігенцію. Надія тільки на неї. Читайте і дійте! 

 



26. 323 

К58 

Кожевніков В. 

   Яка національна ідея українців? Що таке український 

націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / В. Кожевніков. – 

Київ : Пандемія, 2015. – 56 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У брошурі дано визначення української національної ідеї (УНІ), 

показано, чому вона потрібна народу і як нею користуватися. 

Проаналізовано основні складові УНІ. В популярній формі показано суть 

українського націоналізму, розкрито його відмінність від інших ізмов. 
Розглянуто причини ворожого ставлення російських шовіністів, сіоністів 

і антинародної влади до українських націоналістів.  

   Національна ідея тільки тоді приносить народу користь і щастя, коли 
вона справедлива і зрозуміла кожному громадянину та не відлякує сусідні 

народи. Тільки правильно сформульована Українська Національна Ідея 

здатна об’єднати українців різних верств населення в усіх областях 
України. Для цього влада має спрямувати зусилля інтелігенції на 

представництво народу.  

   Доведено, що націоналізм – це єдина ідеологія, яка здатна захистити 

український народ і від страхіття змосковщення, і від недоліків 
глобалізації. 

 

27. 327 

К64 
Кондратенко О. Ю. 

   Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації : 

монографія / О. Ю. Кондратенко ; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський 

університет, 2017. – 608 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Представлено результати аналізу геостратегічного аспекту зовнішньо-

політичної діяльності Російської Федерації. Розкрито методологічні 

засади російської геостратегії, її планування та ключові вектори 

реалізації. Викладено зміст реального вектора російської стратегії, 
пріоритетом якого є забезпечення геополітичного впливу на 

пострадянському просторі шляхом його реінтеграції, а також через 

створення керованих конфліктів. Окремо висвітлено сутність глобального 
виміру геостратегії Російської Федерації, що полягає в реалізації її впливу 

на стан міжнародної безпеки та становлення нового світогляду. 

    Для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних 
закладів. Також видання буде корисним для фахівців у галузі 

геополітики, міжнародних відносин, міжнародної безпеки та суміжних 

галузей політичних знань. 

 



28. 339 

Ч-83 

Чугаєв О. А. 

   Глобальні виміри економічної сили країни : монографія 

/ О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 495 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Розглянуто методи оцінки економічної потужності, стан та тенденції 

розподілу силового потенціалу між країнами світу. Акцентовано увагу на 

факторах національного економічного бренда. Досліджено ефекти впливу 

величини економіки на міжнародні торговельні, фінансові, міграційні 
зв'язки та їхнє регулювання. Охарактеризовано механізм і практику 

використання економічної сили для досягнення економічних та 

політичних цілей.  
     Для науковців, державних службовців, економістів-практиків, 

викладачів, які цікавляться міжнародними економічними та 

міждисциплінарними дослідженнями. 

 

29. 343 

К88 

Кубрак Р. М. 

   Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними 

відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія 

/ Р. М. Кубрак, В. В. Лень. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 272 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   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. 

   Книга розрахована на співробітників органів та установ виконання 

покарань, правоохоронних органів, суддів, а також тих, хто цікавиться 
розглядуваною проблематикою. 

 

30. 37(063) 

І-67 

     Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у 

контексті євроінтеграційних освітніх процесів = Foreign Language 

as a Meаns of Prospective Specialists mobiliti in the context of european 

integration educational processes : матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції (Кривий Ріг, 28 березня 2013 р.) / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий 

Ріг : Видав. центр ДВНЗ «КНУ», 2013. – 218 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1)  

 

31. 377(09) 

Я81 

   Яскраві сторінки історії профтехосвіти Криворіжжя : повість у 

новелах / В. Д. Гаєвський, О. О. Мельник, О. В. Степаненко, 

Д. П. Степанюк. – Кривий Ріг ; Житомир : Рута, 2019. – 458 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Художня-документальна повість «Яскраві сторінки історії 

профтехосвіти Криворіжжя» – перший у освітній українській літературі 
твір про становлення і гартування системи профтехосвіти в Україні. 

Автори не цураються гострих кутів у своїй повісті, подаючи водночас 

глибокі колоритні характеристики головних персонажів.  

   Для широкого кола читачів. 

 



32. 378(09) 

К30 

   Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин: 

історичні віхи, долі, технології / М. І. Ступнік, В. О. Калініченко, 

С. М. Чухарєв, ін ; Криворізький національний ун-т ; ред.-упоряд. 

С. М. Чухарєв. – Кривий Ріг : КНУ, 2018. – 245 с. : іл. 

            Кільк. прим.:  3  (Абонемент наукової літератури. – 1, Не 

визначено. – 2) 
   Книгу присвячено етапам становлення і формуванню творчого 

колективу кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин КНУ-
КТУ-КГРІ на тлі історичного розвитку гірничо-металургійного комплексу 

Криворізького басейну.  

   Для науково-педагогічних працівників та всіх, хто цікавиться історією 
вітчизняного гірничого виробництва. 

 

33. 519(075.8) 

Т76 
Трохимчук Р. М. 

   Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник 

/ Р. М. Трохимчук, М. С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський 

університет, 2017. – 248 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Навчальний посібник містить задачі та вправи з класичних розділів 
дискретної математики. Кожний розділ включає теоретичні відомості, де 

подано основні означення, позначення й терміни, приклади розв'язання 

типових задач, а також завдання для самостійної роботи. 
   Для студентів спеціальностей «Прикладна математика» та 

«Комп’ютерні науки», які вивчають дисципліну «Дискретна математика». 

 

34. 528(082) 

Г35 

   Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. науково-

технічний збірник. Вип. 88 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

«Львівська політехніка» ; відповід. ред. К. Р. Третяк. – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 64 с. 

            Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 
   Міжвідомчий  науково-технічний збірник з питань геодезії, картографії 

та аерофотознімання. 

 

35. 553 

Н73 

   Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з 

навколишнього середовища / В. Г. Андрєєв, Л. Б. Анісімова, 

О. М. Вичужаніна, ін ; під заг. ред. А. Г. Шапара. – Дніпро : [б. в.], 

2018. – 126 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Запропонована нова парадигма вилучення природних ресурсів з 

навколишнього середовища, основою якої є максимальне використання 

процесів і явищ, в яких біота розвивається в рамках самовідновлення, а 
технології за каскадним принципом відходності, коли відходи однієї 

екосистеми стають сировиною для іншої. 

 



36. 62-83(075.8) 

З-48 

Зеленов А. Б. 

   Теория электропривода : учеб. пособ. / А. Б. Зеленов ; М-во 

образования и науки Украины, Донбасский государственный 

технический ун-т. – Алчевск : ДонГТУ, 2005. –  

 Ч. 1. – 394 с. 

 Ч. 2. – 512 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   В 1-й части пособия рассмотрены вопросы механики электропривода, 

электромеханическихособенностей электроприводов постоянного и 

переменного тока и взаимосвязанных электроприводов. 

   Во 2-й части пособия освещены вопросы выбора мощности двигателя в 
элетроприводе, переходных процессов в разомкнутых и замкнутых 

электроприводах, параметрического и амплитудного регулирования 

скорости в различных системах электропривода. 
    Для студентов электромеханических специальностей вузов. 

 

37. 62-83 

Р36 

   Релейные системы оптимального управления электроприводами  : 

монография / А. В. Садовой, Б. В. Сухинин, Ю. В. Сохина, 

А. Л. Дерец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, Днепродзержинский государственный технический ун-

т. – Днепродзержинск : ДГТУ, 2011. – 336 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   В монографии изложены оригинальные методы оптимизации по 
точности  и быстродействию  релейных систем автоматического 

управления электроприводами. Рассмотрены свойства алгоритмов 

оптимального управления, синтезированных в различных фазовых 
постранствах. 

    Для научных и инженерно-технических работников, занятых 

исследованием, проектированием и эксплуатацией современных систем 
автоматического управления. 

 

38. 621.311 

Д58 
Довгалюк В. Б. 

   Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з 

урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів : 

монографія / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, В. В. Попов ; М-

во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. –  

164 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Виконано моделювання реакторного відділення АЕС з реактором 

ВВЕР-1000 за допомогою нової трирівневої комплексної моделі з 

урахуванням можливої військової агресії, старіння й деградації елементів 
АЕС з метою унеможливлення надзвичайних ситуацій на АЕС. Визначено 

сучасні дефіцити безпеки й надійності енергоблоків атомних 

електростанцій в умовах сучасних військових та терористичних загроз. 
На підставі одержаних результатів створено проекти нормативних вимог 

щодо безпеки АЕС. Результати дозволяють підвищити рівень безпеки 

АЕС та енергетичної незалежності України, особливо в умовах 
військових дій та терористичної небезпеки. 

Призначено для науковців, аспірантів та спеціалістів у галузі 

проектування та експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. 

 



39. 621.317(082) 

В47 
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. науково-технічний 

збірник. / відповід. ред. Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. –  

Т. 79. вип. 1. – 84 с. 

Т. 79. вип. 2. – 85 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

40. 621.7(035) 

С48 

   Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас / НАН 

України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; за ред. Б. Є. 

Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 363 с. – (Проект «Наукова 

книга»). 

            Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 
   Словник-довідник є доповненим перекладом «Словаря-справочника по 

сварке и склеиванию пластмасс» виданий 1988 року. Він містить близько 
1,5 тис. термінів зі зварювання та склеювання полімерних матеріалів, а 

також споріднених галузей. Наведено приклади термінів англійською та 

російською мовами. Додано широкий ряд термінів, що стосуються 
сучасних тенденцій та знань в галузі з’єднання матеріалів та формування 

виробів з них, їх випробування і використання. Найбільшу увагу 

приділено термінам та їх тлумаченням зі структурних, механічних та 

теплових процесів, які відбуваються під час різних способів зварювання 
полімерних матеріалів, технологіям та обладнанню для зварювання 

пластмас і склеювання різних матеріалів. Також наведені терміни, які 

описують явища і процеси, що відбуваються при експлуатації зварних та 
клейових з’єднань, та ті, які належать до методів дослідження і контролю 

якості з’єднань.  

   Для наукових і інженерно-технічних працівників, викладачів та 
студентів технічних вузів і технікумів, а також спеціалістів 

зварювального виробництва. 

 

41. 622(063) 

Г51 

   Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та 

перспективи розвитку - 2010 : міжнар. наук.-техн. конференція,  

25-28 травня 2010 р., Кривий Ріг : збірка презентацій : [матеріали 

іноземних учасників конференції] : [тези доповідей за участю 

аспірантів та студентів] / М-во освіти і науки України, КТУ ; 

редкол.: В. Д. Сидоренко (відп. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. С. О. 

Жуков. – Кривий Ріг : [Вид-во КТУ], 2010. – 285 с. – 

Європалітурка. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У матеріалах викладено результати досліджень у галузі технічних та 

економічних наук. Значну увагу приділено питанням відкритої та 
підземної розробки рудних родовищ, збагачення руд, автоматизації 

контролю та керування технологічними процесами гірничого 

виробництва. Важливе місце займають питання енергозбереження, 
економіки, надійності, охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.  

   Матеріали розраховано на наукових та інженерно-технічних 

працівників, а також можуть бути використані студентами вищих 
навчальних закладів. 

 



42. 622(063) 

Р64 

   Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-

техн. конференції. Т. 1 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» ; [редкол.: М. І. Ступнік 

(відповід. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 236 с. 

            Кільк. прим.:  1 
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. 

  

43. 622.27(075.8) 

Х76 
Хоменко О. Є. 

   Технологія підземної розробки рудних родовищ : підручник 

/ О. Є. Хоменко, М. М. Кононенко, М. В. Савченко ; М-во освіти і 

науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – 

Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 449 с. 

            Кільк. прим.:  2 
   Подано основні положення підземної розробки рудних родовищ, 
розглянуто виробничі процеси, технології проведення підготовчих і 

нарізних виробок, системи розробки, підготовки та розкриття балансових 

запасів. 
     Спираючись на науково-обґрунтовані системи розробки, підготовки та 

розкриття рудних родовищ, майбутні фахівці володітимуть світовим 

досвідом добору комплексів гірничих машин і робочих процесів, логікою 

поєднання технічних та технологічних рішень і об’ємним 
конструкторським проектуванням. 

     Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-

технічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних 
інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних 

працівників гірничорудних підприємств. 

 

44. 622.3(082) 

Г51 

   Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип. 105 / М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ» ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. 

ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2019. – 206 с. – До вип. 95 

(1) див. «Разработка рудных месторождений» : науч.-техн. сборник. 

            Кільк. прим.:  2 
   Збірник наукових праць. У збірнику викладено результати досліджень у 

галузі гірничих наук. 

 

45. 622.6(063) 

Ш70 

   Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих 

автотранспортних засобів : матеріали Всеукраїнської науково-

технічної конференції (Кривий Ріг, 24 -25 жовтня 2012 р.) / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Криворізький 

національний ун-т», Кафедра автомобільного транспорту ; [редкол.: 

В. С. Гірін та ін.]. – Кривий Ріг : [Видав. центр КНУ], 2012. – 132 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    У збірнику викладено матеріали Всесоюзної науково-технічної 

конференції «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих 
автотранспортних засобів», яка відбулася 24-25 жовтня 2012 року в 

Криворізькому національному університеті. 

 



46. 622.7(075.8) 

Т38 

   Техніка та технологія збагачення корисних копалин : [навч. 

посібник]. / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, 

Л. В. Скляр. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. –  

 Ч. 1 : Підготовчі процеси. – 200 с. 

 Ч. 2 : Основні процеси. – 212 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Викладені основи техніки і технології процесів дроблення, подрібнення 

і грохочення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції 
технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні 

характеристики. Подано методики і приклади розрахунку схем дроблення 

і подрібнення корисних копалин. 
     Видання призначене для студентів вишів та фахівців гірничих 

спеціальностей. 

 

   В другій частині викладені основи техніки і технології процесів 
гравітаційного, флотаційного, магнітного, електричного, а також 

спеціальних процесів збагачення корисних копалин. Розглянуті основні 

конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і  технологічні  
характеристики. 

   Видання призначене для студентів вишів і фахівців гірничих 

спеціальностей. 

 



47. 622.83(063) 

Г36 

   Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання 

рудних покладів : зб. наук. праць за результатами роботи ІІ 

Міжнародної наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 21-22 грудня 

2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДГРІ, 

ДВНЗ «Криворізький національний ун-т» ; редкол.: Є. К. Бабець та 

ін. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2012. – 213 с. 

            Кільк. прим.:  2 
   У збірнику представлено матеріали ІІ Міжнародної науково-техічної. 

конференції «Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання 

рудних покладів». 

   На конференції розглянуто широкий аспект наукових, методичних та 
практичних проблем, стосовно дослідження природних і техногенних 

факторів виникнення надзвичайних ситуацій, зсувних, обвальних та 

сейсмічних процесів. Представлені прогресивні технології гірничих робіт 
та напрями розвитку відкритих і підземних робіт в регіонах, з метою 

мінімізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

Виявлені фактори активізації геотектонічних, гідрогеологічних та інших 
природних процесів при проведені гірничих робіт. Узагальнені нові 

теоретичні та прикладні результати досліджень з прогнозу та управління 

геомеханічними процесами при видобутку руд на шахтах та кар’єрах. 

Приведені сучасні підходи щодо моніторингу сейсмічних коливань та 
методи зниження впливу вибухових робіт на навколишнє середовище. 

Представлені результати розробок геоінформаційних та автоматизованих 

систем контролю та управління на кар’єрах і шахтах. Розглянуто 
економіко-екологічні наслідки техногенного навантаження від гірничих 

робіт.  

   Представлено до обговорення концепцію «Державні програми 
дослідження стану техногенної частини земної кори Криворізького 

басейну для запобігання виникнення на його території катастрофи 

техногенного та природного характеру на 2013-2016 роки» та результати 

роботи щодо розробки геоінформаційної системи неперервного 
дистанційного моніторингу геомеханічного стану масива гірських порід 

(ГІС-Кривбас).  

   Збірник призначено для спеціалістів гірничої промисловості, робітників 
науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій, 

органів державної влади, може бути корисним викладачам ВУЗів та 

технікумів. 

 



48. 628 

Е65 

   Енергоефективні системи освітлення для промислових та 

комунально-побутових споживачів / П. Г. Плєшков, А. Ю. Орлович, 

С. В. Серебренніков, ін. – Кропивницький : [б. в.], 2018. – 245 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Розглядаються теоретичні аспекти роботи як традиційних 

освітлювальних приладів, так і сучасних світлодіодних освітлювальних 
установок. Розкриті питання світлотехнічного розрахунку систем 

освітлення, їх електротехнічного розрахунку, описані методи підвищення 

енергоефективності роботи освітлювальних установок та мереж. 
Приведено методику розрахунку економії електроенергії в діючих 

освітлювальних установках приміщень при проведенні енергетичного 

аудиту. 

   Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних 

працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем 

освітлення. 

 

49. 655 

С30 

Семків Р. А. 

   Іван Малкович, український видавець і поет / Р. А. Семків. – 

Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2008. – 64 с. – (Стозір'я. Бібліотека 

української родини. Підприємці. Благодійники. Письменники). – 

Бібліогр.: с. 61. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У нарисі оповідається про відомого українського видавця й поета-

модерніста Івана Малковича. Окрім біографії Малковича–митця, 
розгорнуто історію становлення створеного ним видавництва «А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА», яке можна вважати одним із найуспішніших сучасних 

українських видавництв.  

 

50. 657(063) 

М14 

   Майбутнє – аудит : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (29 листопада 2014 р., м. Кривий Ріг) : тези доповідей 

/ М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний 

ун-т», Криворізький економічний ін-т [та ін.] ; [редкол.: М.Л. 

Крапивко, В. Я. Нусінов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2014. –  

350 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 

 

51. 657(063) 

М14 

   Майбутнє – аудит : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (19 грудня 2015 р., м. Кривий Ріг) : тези доповідей / М-

во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний ун-

т», Дніпропетровське територіальне віділення Спілки аудиторів 

України [та ін.] ; [редкол.: О. М. Барановська, М.Л. Крапивко, В. Я. 

Нусінов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 355 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 

 



52. 658.5 

У67 

   Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з 

техногенними територіями / В. П. Хорольский, О. В. Хорольска, 

К. Д. Хорольский, ін ; Донецький національний ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; за заг. ред. В. П. 

Хорольского. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 490 с. 

            Кільк. прим.:  3  (ЧЗ 2. – 1, Абонемент наукової 

літератури. – 2) 
   У колективній монографії обгрунтована необхідність та запропоновано 

ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничометалургійного 

комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження є те, 

що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати 
питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним 

тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей 

знань. 
    Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вишів. 

 

53. 669.1 

К12 
Каверинський В. В. 

   Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів 

структуроутворення легованих сталей в ході / В. В. Каверинський ; 

НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. 

Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210 с. 

            Кільк. прим.:  1 
   У книзі розглядається математичне моделювання фазових перетворень 
у твердому стані за допомогою фізично обґрунтованих моделей. Подано 

огляд розробленої лабораторної установки для керованого охолодження 

зразків у потоці повітря. Представлені методи і результати досліджень з 
аналізу промислових даних, спрямовані на підвищення пластичності і 

протидії крихкому руйнуванню евтектоїд них сталей. Книга призначена 

для науковців і промислових спеціалістів, що займаються термічною 
обробкою, обробкою тиском і зварюванням вуглецевих і легованих 

сталей, а також буде цікава студентам старших курсів і аспірантам 

матеріалознавчих і металургійних напрямів. 

 

54. 681(063) 

И88 

    Использование геоинформационной системы К-MINE в 

различных сферах деятельности : сб. докладов научно-практичного 

семинара «SVIT GIS-2012», 14-18 мая 2012 г. / [М-во экологии и 

природных ресурсов Украины, Гос. комиссия Украины по запасам 

полезных ископаемых, Нац. НИИ промышленной безопасности и 

охраны труда и др. ; под ред. В. М. Назаренко, М. В. Назаренко. – 

Кривой Рог : Дионис, 2012. – 297 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   В сборнике  представлены публикации, освещающие структуру, 

функциональность системы и ее модулей при решении прикладних задач 
с использованием геоинформационной системы К-MINE. Показан 

практический опыт ее применения на различных предприятиях и 

организациях.  

 



55. 69(063) 

П78 

   Проблеми та перспективи сучасного будівництва : матеріали 

міжнародної наук.-практ. конференції (18-22 квітня 2011 р., м. 

Кривий Ріг) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Криворізький технічний ун-т та ін. ; редкол.: С. О. Жуков, О. О. 

Шишкін, Б. М. Андрєєв та ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2011. – 408 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 

 

56. 711(082) 

М67 

   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний 

збірник. Вип. 69 / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : 

КНУБА, 2019. – 443 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Навч. б-ка БФ, ФЕТУБ. – 1) 
   У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання 

теоретики і практики з містобудування та територіального планування.  

  Призначений для наукових працівників, викладачів, виробників, 
докторантів, аспірантів та студентів. 

 

57. 78 

Є27 
Євтушенко О. 

   Андрій Середа та «КОМУ ВНИЗ»: Музика Високого Духу 

/ О. Євтушенко. – Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2008. – 64 с. + 1 електрон. 

опт. диск (СD-ROM). – (Стозір’я. Бібліотека української родини. 

Творці музики). 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У нарисі оповідається про творчий рух однієї з найбільш культових 

українських рок-груп, яка зробила вагомий внесок у розвиток сучасної 

української рок-сцени. Зокрема йдеться про одного з найбільш 
харизматичних сучасних співаків – Андрія Середу. Книга призначена для 

широкої аудиторії прихильників сучасної української музики. 

 

58. 78 

П18 
Пархоменко Л. О. 

   Микола Леонтович / Л. О. Пархоменко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 

2007. – 64 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Стозір'я. 

Бібліотека української родини. Творці музики). 

            Кільк. прим.:  1 
   Цей нарис – про короткі стежки життя і творчості геніального 

композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої 
України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащений диском, що 

містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 



59. 930 

К68 

   Короткі українські регіональні літописи / упоряд. В. Шевчук. – 

Київ : Кліо, 2016. – 446 с. 

            Кільк. прим.:  1 
    Книга «Короткі українські регіональні літописи» вперше в історії 

української історіографії збирає під спільною обкладинкою серію 

пам’яток із літописів, хронічок, компіляцій та реєстрів, складених у ХVІ-

ХІХ століттях як у значних культурних центрах України, так і розкиданих 
по її території, через що називаємо їх регіональними. 

    Для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, 

фольклористів, а також тих, хто цікавиться старовиною. 

 

60. 94(477) 

Б87 
Брехуненко В. А. 

   Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле 

/ В. А. Брехуненко. – Київ : [Брехуненко Н. А.], 2017. – 280 с. – 

Бібліогр.: с. 271–275. 

            Кільк. прим.:  1 
   У книзі за допомогою наукових аргументів спростовуються ключові 

російські міфи про Україну та українську історію. Проаналізовано 

ідеологічну спрямованість кожного міфу, історичне підґрунтя російських 
спекуляцій, обґрунтовано підстави заперечення спотворених образів 

нашого минулого, цілеспрямовано нав’язуваних Москвою ось уже 

протягом кількох століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу 
історію, простежено еволюцію його змісту. 

      Для всіх, хто цікавиться історією України та українсько-російських 

стосунків. 

 

61. 94(477) 

В42 

   Війна і міф. Невідома Друга світова / Укр. ін-т нац. пам'яті ; за 

заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 272 с. : іл. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   За 70 років, що минули від завершення Другої світової війни, чи ми 

дізналися всю правду про неї? Багато наших знань досі в полоні міфів, 
табу та пропаганди. У книжці – вибрані 50 сюжетів від 15 авторів. Робота 

істориків ґрунтується на довготривалих дослідженнях та опрацюванні 

розсекречених документів. Її результати свідчать: ці сюжети – міф. 
Дізнайтеся про них і ви. 

 



62. 94(477) 

Г34 

   Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної 

справи № 475 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археології та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам'яті, Служба 

безпеки України ; [упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко]. – 

Київ : [б. в.], 2014. – 557 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У збірнику друкуються документи та матеріали, присвячені жахливій 

трагедії українського народу в XX ст. – Голодомору-геноциду 1932–1933 
pp. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів 

кримінальної справи № 475 (судовий № 1–33/2010), які зберігаються в 

поточному архіві Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том. 
Публікація охоплює документи про відкриття справи, свідчення 

очевидців, результати судової історично-правової та науково-

демографічної експертиз, висновок про психічний стан людей, 

спричинений тривалим голодуванням, кореспонденцію іноземних 
дипломатів з Харкова, фотоматеріали 1932–1933 pp., постанову 

Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною про визнання 

Голодомору 1932–1933 pp. геноцидом українців. До збірника також 
увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових актів про 

злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та деякі інші 

матеріали. 
    Для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться 

цією трагічною сторінкою української історії. 

 

63. 94(477) 

Г37 
Герасименко О. 

   Майдан після Майдану / О. Герасименко. – Київ : [б. в.], 2016. – 

136 с. 

            Кільк. прим.:  2 
   Написати цю книгу мене надихнуло сором’язливе замовчування подій 

на Майдані Незалежності після Революції Гідності. Тим більше, що все 

частіше можна почути, що революція ще не закінчилася, вона 
продовжується. Для багатьох учасників тих подій ще тоді, в лютому 2014 

року, було це зрозуміло. Але довелося вибирати: або воювати, або 

тиснути на владу. Частина активістів залишилася на Майдані. Не всі їх 

розуміли, багато образливих слів доводилося вислуховувати. Ціле 
спекотне літо майданівці намагалися контролювати владу, підштовхувати 

її до реальних  дій та проведення реформ.  

   Однак встояти проти «системи» Майдан не зміг. Тому Революцію ще не 
закінчено і ми повні завершити розпочату справу.  

 



64. 94(477) 

Г59 

Гойченко Д. 

   Красный Апокалипсис: сквозь раскулачивание и Голодомор : 

мемуары свидетеля / Д. Гойченко. – Київ : А-БА- БА- ГА-ЛА -МА-

ГА, 2012. – 400 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Рукописи Дмитра Гойченка (1903-1993) випадково виявлені 1994 року в 

емігрантському архіві Сан-Франциско (США), – це унікальні свідчення 

про страшні часи радянської колективізації та Голодомору в Україні 

(південно-східні області, Одеса, Київ та Київщина). На відміну від 
художніх творів Барки чи Багряного, в історичній мемуарній літературі 

практично не збереглося настільки детальних, як у цій книзі, описів 

людиноненависницького комуністичного режиму. Ці рукописи вперше 
опубліковано 2006 року у Всеросійській мемуарній бібліотеці вид-ва 

«Руський путь» з ґрунтовною післямовою та коментарями Павла 

Процента.  
Усі три книги Дмитро Гойченко написав наприкінці 1940-х– поч.. 1950-х 

років за гарячими слідами пережитого, з використанням записів, дивом 

винесених із тюрми. Автор цих безцінних записів, сам родом із селян, 

волею долі опинившись у лавах войовничих гнобителів свого стану, 
робив успішну кар’єру. Належачи до партійно-радянської номенклатури, 

він володів різнобічною інформацією про становище в суспільстві. 

Поступово прозріваючи, Гойченко напружено вдивлявся і аналізував усе 
побачене й пережите. Це зробило його мемуари справжньою 

енциклопедією трагічного буття епохи Голодомору.  

   Друкується мовою оригіналу. Це єдина книжка, яку наше видавництво 

вирішило опублікувати в Україні російською мовою. Щоб прочитали й ті, 
хто ще й донині зманює Україну в «комуністичний рай»… 

 

65. 94(477) 

Г61 

   Голодомор не зламав / [Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей 

«Меморіал жертв голодомору», Громад. ком. із вшанування пам"яті 

жертв голодомору-геноциду 32-33 років ; передм. В. В"ятрович]. – 

Київ : [б. в.], [2016]. – 33 с. : світл. – Без тит. арк. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   «Україну можна втратити» – писав переляканий Сталін влітку 1932 

року. Він боявся втратити Україну як ресурс, без якого побудова 
могутньої індустріальної імперії, здатної завоювати світ, залишилася б 

тільки мрією. Щоб не втратити, він вирішив стратити Україну. Стратити 

як уособлення всього, що ненавидів диктатор – свободи, самодостатності, 
культурної унікальності. Попри інформаційну блокаду, яка приховувала 

злочин, – це була публічна страта. Про неї знали приречені на загибель, 

знали в межах Сталінської імперії, переповідаючи пошепки жахливі 

подробиці. Про неї керівництву своїх держав доповідали закордонні 
розвідники та дипломати, писали відважні журналісти у світових медіа. 

Вбивство цілого народу без війни у мирний час мало залякати інших, 

засвідчити всемогутність і безкарність «вождя народів». 

 



66. 94(477)(063) 

Г61 
   Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з 

міжнародним правом : The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a 

Crime of Genocide under International Law / за наук. ред. В. 

Василенка, М. Антонович. – 3-тє вид., допов. – Київ : Києво-

Могилянська академія, 2014. – 364 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру 

міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-
Могилянська академія» зібрано наукові праці українською та англійською 

мовами викладачів і студентів НаУМКА, а також американських 

правників – дослідників голодомору 1932-1933 років в Україні. 
Монографія є узагальненням досліджень, які здійснювалися кафедрою 

міжнародного права в рамках постійно діючого щорічного наукового 

семінару  «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932-

1933 років в Україні» і міжнародного права», що відбувався під час Днів 
науки НаУКМА упродовж 2007-2012 років. 

   Монографія розрахована на широке коло читачів – науковців, 

викладачів університетів та вчителів шкіл, аспірантів, студентів та всіх, 
хто цікавиться питаннями історичної пам’яті та подоланням спадщини 

радянського минулого. 

  

67. 94(477)(063) 

Г61 
  Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації [Текст] : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4 

жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. музей 

«Меморіал жертв Голодомору» ; Фундація укр. Голодомору-

Геноциду (Чикаго, США) [та ін.] ; [редкол.: Л. Гасиджак (відп. ред.) 

та ін. ; упоряд.: Ю. Коцур]. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 200 с. – 

Зміст парал. укр., англ. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

«Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації» розкриваються 

передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізм його 
творення та наслідки, що призвели до значних культурних, соціальних, 

ментальних, морально-психологічних втрат. Ключовим питанням збірки є 

проблема демографічних втрат української нації під час Голодомору-
геноциду 1932-1933 років.  

     Це видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнавців, 

викладачівта всіх тих, хто цікавиться темою Голодомору 1932-1933 років. 

 

68. 94(477) 

Е68 

   Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей 

«Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в 

Україні ; [вступ. слово Є. Нищука ; передм., авт. текст В. 

Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 575 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, 
обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки 

Голодомору-геноциду в Україні. «Е. Г.» має понад тисячу статей, які 

стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, 
меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів 

Голодомору. 

 



69. 94(477) 

К64 

Конквест Р. 

   Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The great 

terror / Р. Конквест ; пер. з англ. Н. Волошинович та З. Корабліної ; 

[упоряд. А. Криштальський]. – Луцьк : Волинська мистецька 

агенція «Терен», 2009. – 880 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Книга Р. Конквеста «Великий терор» - вражаюче за своєю 

ґрунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 30-х 
років XX століття. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень 

очевидців та жертв терору, документів тієї епохи автор проливає світло 

на один із найбільш замовчуваних періодів історії СРСР. Погляд 
західного дослідника на перебіг подій особливо цікавий ще й тому, що це 

- незаангажований погляд зі сторони. А представлений у книзі аналіз 

терору як явища неодмінно стане ґрунтом для нових досліджень сучасних 

українських істориків. 
           Для науковців, студентської молоді, широкого кола читачів. 

 

70. 94(477) 

Л24 
Лапчинська Н. В. 

   33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид 

/ Н. В. Лапчинська ; М-во культури України, Нац. музей «Меморіал 

жертв Голодомору» ; [наук. ред.: А. Л. Зінченко, О. О. Стасюк]. – 

Дрогобич : Коло, 2018. – 86 с. – Авт. зазнач. в кінці книги. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Науково-популярне видання, адресоване вчителям, студентам, 

краєзнавцям і усім, хто хоче дізнатися про передумови й політико-

організаційні механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду 

української нації. 

 

71. 94(477)«1621» 

Л48 
Леп'явко C. 

   «Рятівники від турецької хмари»: Запорожці і Хотинська війна 

1621 р. / C. Леп'явко. – Київ : Наталя Брехуненко, 2013. – 62 с. – 

(Проект «Про Україну з гонором і гумором» ) (Серія «Перемоги 

української зброї»). 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У книзі в науково-популярному форматі розповідається про 
непересічну роль українського козацтва в перемозі над військами султана 

Османа ІІ в Хотинській війні 1621 року. Простежено причини та перебіг 

Хотинської війни, від якої залежала подальша доля Східної Європи, 

показано наскільки багато залежало Речі Посполитій від участі Війська 
Запорозького в ній, розглянуто козацькі морські походи козаків як 

важливу складову війни, а також вирішальний внесок козаків на чолі з 

гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним у перемогу над Хотином.  
   Для всіх, хто цікавиться українською історією. 

 



72. 94(477) 

Л84 

Лук'яненко Л. 

   Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні 

/ Л. Лук'яненко. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Страшні роки Другої світової війни залишили незагойні рани на тлі 

Української Нації. Правду про роль маршала Жукова у нищенні українців 
розкриває книга Левка Лук'яненка.  

   Це видання побачило світ за сприяння Української республіканської 

партії «Собор» Ц найстарішої політичної партії нової України, що 
послідовно обстоює відродження України й пробудження національного 

духу всіх українців.  

   Нехай ця книга допоможе розчистити замулені криниці нашої 

історичної пам'яті, згадати, як насправді було все в тій страшній війні, 
свідком якої мені випало бути.  

   Можливо, Вам також є що сказати? 

 

73. 94(477) 

М45 

Мейс Д. 

   Україна: матеріалізація привидів / Д. Мейс ; упоряд. Н. 

Дзюбенко-Мейс. – Київ : Кліо, 2016. – 686 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У книзі подано аналіз причин і наслідків поразки українців у 

національно-визвольних змаганнях 1917–1920 років минулого століття, 

Голодомору 1932–1933 рр, які зумовили нинішні патології 
постгеноцидного суспільства. Видання містить невідомі широкому загалу 

наукові статті Джеймса Мейса, його листування, найважливіші інтерв'ю, 

на які Джеймс Мейс давав відповіді в письмовій формі. 

 

74. 94(477) 

М92 

Мухіна М. 

   Упокорення голодом : збірник документів / М. Мухіна ; АН 

України, Археографічна комісія, Ін-т української археографії. – 

Київ : [б. в.], 1993. – 174 с. – (Джерела з новітньої історії України). 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Збірник знайомить із джерелами з історії голодомору 1932-1933 рр., які 

зберігаються за межами України. Основу видання складають матеріали, 

зібрані Комісією конгресу США та Міжнародною комісією з 
розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні, а також колекція 

Наукового товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк).  

    Призначено історикам, викладачам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться 

вітчизняною історією. 

 



75. 94(477) 

Н20 

Наймарк Н. М. 

   Геноциди Сталіна = Stalin's genocides / Н. М. Наймарк ; пер. з 

англ. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. –  

135 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Основна мета книги «Геноциди Сталіна», за словами її автора, відомого 

американського історика, професора Нормана М. Наймарка, - 

«обгрунтувати кваліфікацію Сталінських масових убивств у 1930-х роках 

як геноцид», адже правління Сталіна призвело до загибелі мільйонів 
невинних людей, які були розстріляні, знищені голодом, приречені на 

смерть у в'язницях або на засланні. 

 

76. 94(477) 

Н31 

   Нас вбивали, бо ми – українці... / Національний музей «Меморіал 

жертв Голодомору». – Київ : [б. и.], [2018]. – 12 с. 

            Кільк. прим.:  1 
   «Геноцид починається з вбивства однієї людини, не за те, що вона 
зробила, а через те, хто вона є».  

                                                                           Кофі Аннан. 

77. 94(477) 

Н31 

   Нас убивали, потому что мы – украинцы... / Национальный музей 

«Мемориал жертв Голодомора». – Киев : [б. в.], [2018]. – 12 с. 

            Кільк. прим.:  1 

 

78. 94(477) 

П61 
Посівнич М. Р. 

   Роман Шухевич / М. Р. Посівнич. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 

62 с. – (Стозір'я. Бібліотека української родини. Державні діячі. 

Дипломати. Військові діячі). 

            Кільк. прим.:  2 
   Нарис присвячено життєвому шляху провідного члена ОУН та 

Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного очільника 
національно-визвольної боротьби українського народу проти 

тоталітарних імперій. Висвітлюється родинне, шкільне та студентське 

оточення, у якому формувався майбутній лідер. Характеризується особа 

Романа Шухевича, як керівника та людини, розкривається його роль у 
тогочасних суспільно-політичних процесах. Розрахований на широке 

коло читачів.  

 



79. 94(477) 

Т44 

   1933: «І чого ви ще живі?» / НАН України, Ін-т історії України ; 

упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення 

незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка 

про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. 

Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, 
наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням 

будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до 

жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади 
напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації 

їжі, іншими словами – позбавлення українського села засобів існування. 

Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид 
історичного джерела – загалом та зокрема щодо Голодомору. 

     Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто 

цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого. 

 

80. 94(477) 

У45 

   Україна у Другій світовій війні : до 70-річчя перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні / Український ін-т національної 

пам'яті. – Київ : [б. в.], 2015. – 27 с. : іл. 

            Кільк. прим.:  2 
   У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж 

Велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті. Загальні втрати 
України у цій війні оцінюються у 8-10 мільйонів життів. Кількість 

українських жертв можна порівняти із населенням сучасної Австрії. 

 

81. 94(477) 

Ч-96 
Чухліб Т. В. 

   Петро Дорошенко / Т. В. Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 

64 с. – (Стозір'я. Бібліотека української родини. Державні діячі. 

Дипломати. Військові діячі). 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У нарисі розкривається життя та діяльність одного з визначних 

державних діячів другої половини ХVІІ ст.., гетьмана України Петра 
Дорошенка (1665-1676 рр.) – політика, дипломата, полководця і 

благодійника, який прагнув об’єднання всіх українських земель у єдиній 

державі. Перебуваючи в епіцентрі боротьби між Річчю Посполитою, 
Османською імперією та Московським царством, П. Дорошенко 

відстоював національні інтереси українського народу. Розрахований на 

широке коло читачів. 

 



82. 94(477) 

Ч-96 

Чухліб Т. В. 

   Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 року  

/ Т. В. Чухліб. – Київ : Наталя Брехуненко, 2013. – 62 с. – (Проект 

«Про Україну з гонором і гумором» ) (Серія "Перемоги української 

зброї"). 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У книзі у науково-популярному стилі висвітлюється участь українців у 

Віденській битві - одному з найбільших військово-політичних конфліктів 
ранньомодерної історії світу. 12 вересня 1683 року у битві з вояками 

Османської імперії за тогочасну політичну столицю Європи, місто 

Відень, козаки, шляхтичі, міщани, селяни та навіть ченці і священики з 
України (Львівщини, Белзчини, Холмщини, Піддашшя, Тернопілля, 

Волині, Поділля, Київщини, Чернігівщини) складали 2/3 війська на чолі з 

королем Речі Посполитої Яном III Собеським та зробили величезний 

внесок в історичну перемогу над турецько-татарським військом. А 
блискучий рейд українських козаків під орудою гетьмана Степана 

Куницького до Молдови та Придунав'я восени 1683 р. з оволодінням 

фортецями Кілія та Ізмаїл прогримів на всю Європу, викликавши 
непідробне захоплення. 

 

83. 94(477) 

Ш66 
Шкільник М. 

   Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. Спомини і 

роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 

512 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України 

події революції 1917 -1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб 
визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української 

державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто 

унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець 

тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних 
подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних 

змагань. Одна з них, на його думку, дискредитація української ідеї 

П.Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував 
відновлення «єдиної і неподільної» Росії. 

 



84. 94(477)(063) 

Ш94 
   Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали Міжнародної 

конференції (Київ, 16 трав. 2018 р.) / Всеукр. правозахисна орг. 

«Меморіал» ім. Василя Стуса ; М-во освіти і науки України ; М-во 

культури України [та ін.] ; відповід. секретар конференції І. В. 

Якубовськй. – Київ ; Дрогобич : Коло, 2018. – 368 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У збірці матеріалів Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні 

ХХ століття» розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-
1933 років, механізми його творення та наслідки. Розглядаються 

регіональні особливості Голодомору-геноциду за матеріалами обласних 

архівів та свідченнями очевидців Голодомору. Частина статей учасників 
міжнародної конференції присвячені також висвітленню штучних голодів 

в Україні у ХХ столітті: 1921-1923, 1946-1947 років. 

   Авторами матеріалів є науковці, дослідники та громадяни, які 

зацікавленні у встановленні історичної правди про Голодомор. 

 

   

Літературно-художні видання 

 

85. 811.161.2 

К58 
Кожевніков В. 

   Сувора розмова про «язик» і мову / В. Кожевніков. – Київ : 

Панмедія, 2014.– 64 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   У брошурі аналізуються деякі гострі аспекти мовної політики в Україні. 

Формуються вимоги до варіантів розв’язання мовного питання в світлі 

української національної ідеї, на численних прикладах засвідчено 
переваги української мови над російською і обґрунтовано думку про 

недоцільність і навіть шкідливість вивчення російської мови українцями. 

Викладено цікавий досвід автора щодо власного повернення до 
української мови. Доведено, що всі культурні російськомовні громадяни 

неодмінно повинні знати українську мову, бо вона – первинна. Українці, 

прочитавши цю брошуру, навчаться берегти рідну мову і захищати її від 

чужомовних зайд, неуків, невігласів і зрозуміють, що Путін не пішов би 
на нас війною, якби ми не розмовляли російською мовою.  

   Брошура стане в нагоді кожному, хто цікавиться мовною 

проблематикою, особливо батькам школярів, викладачам української 
мови, вихователям, студентам. 

   А головна мета автора – привернути увагу філологів до піднятих в цій 

брошурі проблем. 

 



86. 821(477) 

А46 

Александрова Л. 

   Плачуть янголи через мене... / Л. Александрова. – Дніпро : 

Домінанта Прінт, 2016. – 64 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
Марія Геник: 

   Перечитуючи ці рядки до мене прийшла думка про те, яка Україна 
багата на таланти. Неперевершені таланти по всій нашій, такій 

згорьованій, прибитій горем, приниженій Країні, але незважаючи ні нащо 

люди з великої літери творять великі поетичні шедеври, які потрібні нам 
тепер як повітря, і коли вдихаєш то насолода а деколи мурашки 

пробігають по всьому тілу. Дякую за такі поетичні злети.!!! 

   «Бо це дійсно талант від Бога, Світлано, ти неповторна.» 

 

87. 821(477) 

Б17 

Базів В. 

   Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / В. Базів. – Київ : 

Український пріоритет, 2014. – 159 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

   Безпощадне у своїй невідворотній сповідальності та все 

поглинальне за своїм гостро сюжетним магнетизмом Письмо 

автора справляє на читача вулканічне потрясіння, як і сам феномен 

Майдану за самосвідомість сучасного землянина. На смисловому 

тлі подається документальна маловідома історія про те, що і як 

призвело до Повстання, котре стало безпрецедентним актом 

кривавого вознесіння і провалля гуманітарно-кримінальної 

катастрофи для майже 50-мільйонного людського згромадження в 

центрі Європи. Водночас всенародний Бунт Гідності став прологом 

до визвольної війни – у супрязі з усім прогресивним світом – 

древньої Нації проти планетарної загрози земній цивілізації, яка 

постала перед очманілим людством осатанілими ордами 

московських варварів, що виринули на полях глобальної епохи із 

темних віків. 

 

88. 821(477) 

В42 

   Відродження поезії – 2016 : [Всеукраїнський літературний 

фестиваль]. [Кн. 1] / [ред. О. М. Зелінська]. – Одеса : Інформ-

Культрозквіт, 2016. – 202 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1 
   Поезія – це вічне світило, яке пульсує світлими променями у Всесвіті та 

довго й наполегливо шукає свій шлях істини. ЇЇ живе пульсування 

звучить мелодією неосяжного ритму. Цей ритм, як бурхливе джерело, як 

широка й потужна широчінь ріки, як неосяжне море та бездонний океан.  
   До альманаху «Відродження поезії -2016» увійшли найкращі роботи 

відомих і невідомих авторів українською та російською мовами зі всіх 

куточків України.  
                                                                         Поліщук Олена. 

 



89. 821(477) 

В42 

   Відродження поезії – 2017 : [Всеукраїнський літературний 

фестиваль]. [Кн. 2] / [ред. О. М. Слободянюк]. – Одеса : Інформ-

Культрозквіт, 2017. – 169 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
   Поезія – це витвір мистецтва, який може зворушити і розбудити душу, 

доторкнутися до найпотаємніших куточків нашої внутрішньої свідомості. 
Це голос душі, коли автор відчуває певний зв’язок із чимось 

надприродним, містичним і божественним.  

   Поезія – це своєрідна музика, кожна нота якої, частинка себе та нашого 
безмежного Всесвіту з якого ми черпаємо натхнення.  

                                                                             Поліщук Олена. 
90. 821(477) 

В61 

Вовкун В. В. 

   Голод : новела / В. В. Вовкун ; іл. А. С. Вовкун. – Чернівці : 

Букрек, 2013. – 16 с. : іл. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
   Новела відтворює голод-геноцид 1932-1933 років в Україні через 

дитяче сприйняття маленької Іринки та сучасні переживання п’ятирічного 
Андрійка.  

   Дівчинка вже втратила матір, тепер батько загубився в пошуках хліба. 

Самотня Іринка марить від недоїдання, але добрі люди рятують її від 
смерті.  

   Для широкого кола читачів. 

 

91. 821(477) 

Д43 
Дзюбенко Н. Я. 

   Андрій Первозванний : роман / Н. Я. Дзюбенко. – Київ : 

Гранослов, 1999. – 334 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
   Роман сучасної української письменниці – це літературна версія 

легенди про прихід одного з самовидців Ісуса Христа Апостола Андрія 

Первозданного на землі України.  

 

92. 821(477) 

М33 

Матвієнко В. П. 

   Творіть Україну / В. П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2017. – 

247 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
   Перед читачем нова книга Героя України Володимира Матвієнка. 

У цій збірці вміщено майже всі вірші, написані автором за довге творче 
життя. Тематика його поезій різноманітна, але в ній яскраво вирізняється 

патріотична тема, любов до України, безмежна відданість їй, впевненість 

у її перемозі над ворогами і віра у світле майбутнє українського народу.  
    Володимир Матвієнко – син України, він ніколи не забуває своє 

поліське коріння і у багатьох віршах оспівує рідне село Білка. 

    Лірико-патріотична поезія є життєдайним джерелом натхнення автора. 
Багато його поезій стали популярними піснями.  

   Автор адресує свою книгу широкому загалу читачів, незалежно від віку 

та уподобань кожен з них знайде вірш, який припаде до його серця. 

 



93. 821(430) 

Р37 

Ремарк Е. М. 

   На західному фронті без змін ; Повернення ; Три товариші 

/ Е. М. Ремарк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 912 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 
   Романи видатного німецького письменника Ерих Пауль Ремарка, який 

писав під псевдонімом Ерих Марія Ремарк.  

 

   

Видання іноземними мовами 

 

94. 622=111 

S94 

   Sustainable development of resource-saving technologies in mineral 

mining and processing : multi-authored monograph / co-editor: V. 

Kalinichenko, R. Moraru ; deputy editor S. Chukharev ; technical editor 

E. Samoiluk]. – Petrosani : Universitas Publishing, 2019. – 400 p. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

95. 622(063)=111 

I-64 
   Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral 

Mining and Processing : International Scientific and Technical Internet 

Conference (Petrosani, Romania, December 14, 2018) : book of 

abstracts / [chief editor: R. Moraru, V. Kalinichenko ; deputy chief 

editor S. Chukharev ; technical editor E. Samoiluk]. – Petrosani : 

Universitas Publishing, 2018. – 222 p. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

96. 622:621.31=111 

E43 
   Electric Engineering of Iron Ore Underground Enterprises. Current 

Status and Prospects : multi-authored monograph / I. O. Sinchuk, 

F. I. Karamanyts, Y. G. Osadchuk, al. et ; edited by O. M. Sinchuk. – 

Warsaw : iScience, 2019. – 122 р. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

97. 622.272=111 

B86 

   Brief commentaries on the problem of power consumption 

management at iron ore underground mines : multi-authored monograph 

/ I. O. Sinchuk, S. M. Boiko, M. L. Baranovska, al ; as amended by O. 

M. Sinchuk ; [edited by O. M. Sinchuk]. – Warsaw : [s. n.], 2019. – 96 

p. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

998. 94(477)(063)=

111 

G36 

   Genocide-Holodomor 1932–1933: The Lossec of the Ukrainian Nation 

[Text] : proceedings of the International Scientific-Educational Working 

Conference (October 4, 2016, Kyiv) / Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, National Museum «Holodomor Victims Memorial», 

Ukrainian Genocide Famine Foundation – USA, Inc at al. – Kyiv ; 

Drohobych : National Museum «Holodomor Victims Memorial», 

2018. – 119 p. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

99. 94(477)=111 

W37 

   We were killed because are Ukrainians / National Museum 

«Holodomor Victims Memorial». – Kyiv : [s. n.], [2018]. – 12 р. 

 



   

Дисертації 

 

100 622.3(043.3) 

А35 

Азарян В. А. 

   Технолого-теоретичні засади управління якістю залізовмістної 

сировини генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-

збагачувальних комбінатів : дис. ... д-ра технічних наук : 05.15.03 – 

відкрита розробка родовищ корисних копалин / В. А. Азарян ; М-во 

освіти і науки України, Криворізький національний ун-т. – Кривий 

Ріг : [б. в.], 2019. – 376 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

101. 622.7(043.3) 

П77 

Приходченко С. Д. 

   Багатокритерійна ідентифікація стану та керування 

гідротранспортом збагачувальної фабрики на основі нейроподібної 

структури : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 – автоматизація 

процесів керування / С. Д. Приходченко ; М-во освіти і науки 

України, НТУ "Дніпровська політехніка", ДВНЗ "Криворізький нац. 

ун-т". – Кривий Ріг : [б. и.], 2019. – 243 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

   

Автореферати 

 

102. 622.3(043.3) 

А35 

Азарян В. А. 

   Технолого-теоретичні засади управління якістю залізовмістної 
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