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Нові книги 

липень – вересень  2019 
 

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) 

О-75 

   Основи алгоритмізації та програмування мовами С++, Visual 

Basic, Turbo Pascal : навч. посіб. / А. А. Азарян, Н. О. Карабут, 

Т. П. Козикова та ін. – Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ «КНУ», 

2015. – 345 с. : рис., табл. 

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

    Посібник містить базові поняття про алгоритми та способи їх 

представлення. Наведена  класифікація алгоритмів та приклади 

розв'язання класичних моделей обробки даних. Усі алгоритми 

реалізовані мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal. 

    Для студентів вищих навч. закладів. 

 

2. 027(063) 

С91 

   Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : 

матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 28–

29 травня 2019 р.) / М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевтичний ун-т, Наукова бібліотека ; редкол.: Н. Б. Гавриш, 

В. В. Каїді, Л. М. Драган. – Харків : [б. в.], 2019. – 107 с. 

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

   Збірка містить матеріали науково-практичної інтернет-

конференції з питань особливостей трансформації бібліотек, їх ролі 

у забезпечені освітнього та наукового процесу ЗВО, 

інформаційного супроводу наукометричних та бібліометричних 

досліджень, створення і використання наукових електронних 

ресурсів, рідкісних та цінних видань у фондах, соціокультурної 

діяльності бібліотек та ін. 

 

libktu@gmail.com.
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3. 06 

К82 
Криворізький національний університет 

   Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. 

праць. Вип. 47 / 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», 2018. – 212 с. 

            Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 1 

ч/з № 2.– 1) 

   У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних 

та економічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності 

промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування 

технологічними процесами. Важливе місце займають питання 

енергозбереження, економіки, надійності охорони праці, техніки 

безпеки, захисту довкілля. 

 

4. 27 

Г34 
Гентош Л. 

   Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів  

/ Л. Гентош ; Ін-т істор. дослідж. Львівського держ. ун-ту ім. І. 

Франка, Центр дослідж. історії України ім. П. Яцика Канадського 

ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ–Класика, 

2019. – 586 с. – Бібліогр.: с. 564-576 та в прим.: с. 466-563. 

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

   Книга є спробою написання сучасної біографії митрополита 

Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького (1865-1944), 

зокрема висвітлені його життя, погляди та діяльність у період від 

1923 до 1939 року. 

 

5. 340(075.8) 

Ю70 

   Юридична деонтологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів 

/ упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 156 с. – Бібліогр.: с. 153–154. 

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

    Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, 

аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника 

побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні 

матеріалу студентам у запитаннях і відповідях.  

    Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе 

системою знань з курсу юридичної деонтології. 
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6. 341(075.8) 

Л33 
Лебідь В. І. 

   Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод / В. І. Лебідь. – 3-тє вид., допов. і 

переробл. – Харків : Правова єдність, 2018. – 36 с. – (На допомогу 

студенту). 

            Кільк. прим.:  2 

    Метою створення даного посібника було систематизувати та 

стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, що 

передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

    Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за 

напрямком підготовки «Право»,  юристів та всіх, хто цікавиться 

питаннями європейського права. 

 

7. 341(075.8) 

М58 

   Міжнародне приватне право : навч. посіб. / С. С. Бичкова, 

В. Г. Бобко, І. А. Бірюков та ін ; за ред. Ю. Ф. Іванова. – Київ : 

Правова єдність, 2018. – 388 с. – Бібліогр.: с. 364-369. 

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

   У посібнику, на основі аналізу національного законодавства, 

нормативно-правових актів ряду іноземних держав, викладені 

основні положення, що характеризують природу і специфіку 

міжнародного приватного права, розглянуті правове становище 

іноземних громадян і юридичних осіб в Україні та за кордоном; 

основні інститути особливої частини міжнародного приватного 

права: речове право, право інтелектуальної власності, договірні 

зобов’язання, розрахунково-кредитні, спадкові, шлюбно-сімейні, 

трудові відносини, питання міжнародного цивільного процесу. 

   Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, 

юристів-практиків та інших осіб, які цікавляться питаннями 

міжнародного приватного права. 

 

8. 341(4) 

Є24 

   Європейське право (Право Європейського Союзу) : навч. посіб. 

для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 157 с. 

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

    Структура посібника складається з таких основних розділів 

курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, 

система права, основні положення про Європейський Союз); 

положення про інститути Європейського Союзу, його 

консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та 

внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти 

Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав 

людини і основоположних свобод. Навчальний посібник 

розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних 

навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш 

оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у 

запитаннях і відповідях.  

    Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе 

системою знань з курсу європейського права. 
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9. 341 

З-41 

   Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав 

людини : практ. посіб. для суддів / [упоряд.: В. Я. Погребняк та 

ін.]. – Харків : Право, 2018. – 396 с. 

            Кільк. прим.:  2 

    У посібнику надаються законодавчі акти регулювання 

корпоративних правовідносин, банкрутства, права власності на 

нерухоме майно, земельних правовідносин та інших правовідносин, 

які виникають під час розгляду справ у порядку господарського 

судочинства. 

    Для суддів місцевих господарських судів, апеляційних 

господарських судів та суддів Верховного Суду.  

 

10. 341(075.8) 

К64 

   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в 

питаннях і відповідях) : навчально-довідковий посібник / Нац. 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кафедра права 

Європейського Союзу ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 

2019. – 123 с. 

            Кільк. прим.:  2 

    У посібнику висвітлено каталог прав людини та механізм їх 

захисту відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. Розглянуто окремі проблеми 

застосування практики Європейського суду з прав людини у 

національному правопорядку.  

    Видання розраховане на викладачів, аспірантів та студентів, які 

навчаються в закладах вищої освіти. 

 

11. 34 

П69 

   Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого 

Протоколу : практ. посібник / [упоряд.: В.Я. Погребняк, С.О. 

Кравцов]. – Харків : Право, 2018. – 196 с. 

            Кільк. прим.:  2 

    У посібнику надаються витяги із рішень Європейського суду з 

прав людини щодо застосування ст. 6 Європейської Конвенції про 

захист прав людини й основоположних свобод та ст. 1 Першого 

Протоколу до Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

      Для суддів місцевих господарських судів, апеляційних 

господарських судів, суддів Верховного Суду, юристів, викладачів 

вищих навчальних закладів, студентів та аспірантів.  

 

12. 342 

А31 

   Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти 

/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін. – 4-те вид., допов. та 

переробл. – Харків : Право, 2019. – 185 с. 

            Кільк. прим.:  2 

    Навчальний посібник «Адміністративне право» підготовлений 

відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративне 

право» та розрахований на здобувачів вищої юридичної освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». 
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13. 342(075.8) 

З-62 
Зима О. Т. 

   Митне право : конспект  лекцій / О. Т. Зима. – Харків : Право, 

2018. – 124 с. 

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

    У конспекті лекцій висвітлено широке коло питань сучасного 

митного права України на основі Митного кодексу України та 

широкого комплексу підзаконних актів. Для аналізу окремих 

питань використовуються митне законодавство ЄС і міжнародні 

договори у митній сфері. Основний акцент робиться на реалізацію і 

захист прав та інтересів приватних осіб у процесі здійснення 

митної справи. Крім іншого, цим питанням присвячено дві окремі 

лекції. 

    Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних 

спеціальностей закладів вищої освіти, а також наукових і 

практичних працівників. 

 

14. 343(477)(075.8 

Ф44 

) Фесенко Є. В. 

   Кримінальне право України (Особлива частина). Відповідальність 

за злочини транснаціонального характеру : навч.-метод. комплекс 

/ Є. В. Фесенко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 69 с. – 

Бібліогр.: с. 24-54, 67-68. 

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

    У посібник включено програму курсу з Особливої частини 

кримінального права України та спецкурсу Відповідальність за 

злочини транснаціонального характеру за вимогами кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу, методичні 

матеріали (зокрема, програма нормативного курсу, форми 

самостійної роботи, методи навчання та контролю, література), 

основні питання з відповідних тем курсу, а також визначено 

критерії оцінювання знань студентів. 

      Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів 

(ад’юнктів), викладачів вищих навчальних закладів правового 

спрямування, працівників правоохоронних органів та науковців. 

 

15. 347(075.8) 

Ф68 

   Фінансове право : посіб. для підгот. до іспитів / Д. О. Білінський, 

І. М. Бондаренко, О. О. Головашевич та ін. – Харків : Право, 

2019. – 198 с. 

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

    Розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З 

урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано 

найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, 

бюджетне право та процес, державне страхування, грошовий обіг, 

банківську та валютну діяльність тощо. 

    Для студентів і викладачів юридичних та економічних закладів 

вищої освіти, працівників фінансових установ, практичних 

працівників підприємств та організацій. 
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16. 37 

С60 
Сологуб А. І. 

   Креативна природнича освіта: теорія, технологія, техніка : 

вибрані твори : зб. у 5 т. / А. І. Сологуб. – Київ : Людмила, 2019. – 

Т. 1 : Сучасний ліцей – інноваційний заклад. – 228 с. 

Т. 2 : Креативне природниче старшокласників. –  363 с 

Т. 3 : Сучасне виховання креативної особистості ліцеїста – 223 с. 

Т. 4 : Наукові пошуки ліцеїстів. – 299 с. 

Т. 5 : Стати сучасним хіміком: громадянином, винахідником, 

дослідником. – 215 с. 

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

    У монографії науково обґрунтовано засади педагогічної 

технології профільного креативного навчання старшокласників 

природничих предметів. Новизна технології полягає у визначені 

філософських, психолого-педагогічних умов навчання. 

   Автор узагальнює результати педагогічного експерименту у 

створенні історично першого вітчизняного ліцею – Криворізького 

(раніше Саксаганського) природничо-наукового. Педагогічний 

експеримент здійснювався під науковим керівництвом НАПН 

України в період з 1989 до 2007 року.  

   Рекомендується керівникам освіти і навчальних закладів, 

вчителям та методистам, що опікуються проблемами середніх шкіл 

у впровадженні профільного навчання старшокласників. 

 

 

18. 50(082) 

Е45 

  Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. 

Вип. 2 (30) / Міністерство освіти і науки України, КНУБА, НАН 

України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору ; [редкол.: О. С. Волошкіна та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 

124 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
            Збірник наукових праць Київського національного 

університету будівництва і архітектури.  

 

19. 55(082) 

Г36 

   Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного 

університету.  № 1–2 (39–40) / М-во освіти і науки України, КНУ. – 

Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2018. – 102 с. 

            Кільк. прим.:  2   

   У віснику опубліковані оригінальні матеріали з геології, 

мінералогії, металогенії регіонів, родовищ корисних копалин і 

вмісних геологічних утворень. Наведені дані можуть бути 

корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих 

організацій, а також аспірантів і студентів геологічних, 

мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних 

спеціальностей. 
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20. 553 

С96 
Сьомка В. О. 

   Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів 

Українського щита : [монографія] / В. О. Сьомка. – Київ : Наукова 

думка, 2019. – 256 с. : рис., табл., кольор. іл. – (Проект "Наукова 

книга"). – Бібліогр.: с. 243-253. 

            Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

   У монографії подано системний аналіз геолого-структурної 

позиції та речовинного складу проявів, рудопроявів та родовищ 

молібдену і вольфраму в Українському щиті. Виділено генетичні 

типи рудоносних метасоматитів: вольфраміт-каситерит-

грейзеновий, шееліт-скарновий, молібденіт-грейзеновий, 

рідкісноземельно-молібден-уран-торієвий, молібденіт-лужний та 

молібденіт-пегматитовий. Провідними металогенічними 

факторами, які визначають локалізацію головних генетичних типів 

вольфрамо- та молібденоносних метасоматитів, є структурний, 

літологічний, магматичний та мінералого-геохімічний. 

   Для петрологів, мінералогів, геохіміків, геологів виробничих 

організацій Державної геологічної служби України та студентів 

вищих навчальних закладів. 

 

21. 621.7(075.8) 

Д79 
Дубровський С. С. 

   Допуски і посадки в машинобудуванні (міжнародні та 

національні аспекти стандартизації) : [навч. посіб. для вишів] 

/ С. С. Дубровський ; М-во освіти і науки України, Криворізький 

нац. ун-т, Механіко-машинобудівний фак. – Львів ; Кривий Ріг : 

Новий Світ-2000, 2019. – 242 с. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
   Навчальний посібник включає сукупність методів встановлення 

та визначення точності для забезпечення взаємозамінності і 

стандартизації. Наведено основні норми міжнародних та 

національних стандартів щодо точності в машинобудуванні. 

Викладено основні поняття про розміри та точність, порядок 

визначення та вибору посадок, основи побудови граничних 

калібрів, встановлення допусків форми та розташування поверхонь, 

допуски та посадки шпонкових, шліцьових, різьбових з’єднань та 

з’єднань підшипників кочення. 

   Використано нормативні документи, державні стандарти України 

та стандарти міжнародної організації ISO рекомендовані для 

застосування на машинобудівних підприємствах країни.  

   Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за технічними спеціальностями, працівників 

машинобудівних підприємств, проектних та науково-дослідних 

інститутів, технічних лабораторій та аспірантів. 
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22. 622(063) 

С76 

   Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали 

міжнародної науково-технічної конференції. / М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; 

редкол.: М. І. Ступнік та ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2015. –  

Т. 1. – 296 с. 

Т. 2. – 114 с. 

            Кільк. прим.:  1 

    

 

23. 622.3(082) 

Г51 

   Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип. 104 / М-во 

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

ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2018. – 220 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. 

 

 

24. 622.78 

П30 
Петров А. В. 

   Технология термической обработки и окускования марганцевых 

концентратов : монография / А. В. Петров ; реценз. Г. В. Губин. – 

Кривой Рог : Роман Козлов, 2019. – 518 с. : ил. – Библиогр.: 280 

ист. 

            Кільк. прим.:  3   

   Монография посвящена современному состоянию 

технологических процессов окускования и термообработки 

марганцевых концентратов, полученных при обогащении руды 

различного качества и состава. Кратко приведены характерные 

особенности процессов обогащения и качества получаемых при 

этом концентратов. Приведены результаты исследований физико-

химических и теплофизических свойств концентратов и их влияние 

на выбор процесса окускования. Изложены методики проведения 

исследований технологических процессов окускования и обжига в 

различных условиях, приведены характеристики качества 

окускованных продуктов, предназначенных для выплавки 

ферросплавов в электровосстановительных печах. 
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25. 811.124(075.8) 

С24 
 Світлична Є. І. 

   Латинська мова : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Київ : 

Центр учбової літ., 2018. – 437 с. 

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

    У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, 

номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, 

фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. 

Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, 

достатньому для грамотного використання спеціальної термінології 

на практиці. Підручник містить алфавітний покажчик ботанічних 

назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-

український та українсько-латинський словники. 

    Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та 

факультетів. 

 

26. 94(477.63) 

К75 
Кочергін І. О. 

   Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний 

вимір) : монографія / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 

2011. – 216 с. : іл., фотогр. – (Серія «DNIPROVIANA»). – Бібліогр.: 

с. 163–180. 

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

    У монографії через життя і діяльність голів Катеринославської 

губернської земської управи на базі значного масиву архівних та 

опублікованих джерел висвітлено розвиток земського 

самоврядування Катеринославщини від моменту появи інституту 

земства у 1864 р. до його ліквідації у 1917 р. 

    Видання ілюстровано авторськими малюнками та 

фотоматеріалами, частина з яких публікується вперше. 

   Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією рідного 

краю. 

 

   

Літературно-художні видання 

 

27. 82 

Б91 
Бурґгардт О. 

   Нові обрії в царині дослідження поетичного стилю (принципи Е. 

Ельстера) / О. Бурґгардт ; зі вступ. сл. В. М. Перетца ; [пер. : Тетяна 

Вірченко]. – Репр. вид. [1915 р.] з пер. укр. мовою. – Кривий Ріг : 

Роман Козлов, 2014. – 147 с. 

            Кільк. прим.:  1 

    Видання відтворює одну із забутих пам’яток українського 

літературознавства початку 20 ст. Освальд Бурґгардт (Юрій Клен) у 

ній систематизує наукові погляди німецького дослідника Ернста 

Ельстера, викладені в другому томі його «Принципів 

літературознавства» (1911). Книга адресована науковцям-

філологам, студентам. 
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28. 821(477) 

В25 
Вдовиченко Г. 

   Ось відкрита долоня : збірка / Г. Вдовиченко. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. – 206 с. 

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

   Маленькі історії про життя, так само беззахисне і чесне, як 

відкрита долоня. Колись, до війни, старенькі бабусі  чи улюблені 

тітоньки давали їм прості поради , як жити, любити себе, любити 

світ. Одначе топке ці молоді жінки і юнаки, брати і сестри, рано 

посивілі чоловіки і самотні дружини стали мудрішими за своїх 

батьків, бо життя набуло для них особливої цінності. Бо в цьому 

житті – спогади про зустріч закоханих у світлій залі аеропорту 

імені Прокоф’єва, молитви до італійського святого про диво не для 

себе – для батьківщини, сміливість нарешті відкинути старі болісні 

стосунки, розуміння, що колись на святковій львівській площі 

Ринок ти випадково передбачив цю війну… 

 

29. 821(436) 

К30 
Кафка Ф. 

   Америка : роман / Ф. Кафка. – Харків : Фоліо, 2019. – 282 с. 

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

     Знаменитий австрійський письменник Франс Кафка (1883–1924), 

автор всесвітньо відомих романів «Замок» і «Процес», є визнаним 

новатором у прозі ХХ століття. 

    Незакінчений  роман «Америка» вийшов друком уже після 

смерті автора. Головний герой – 16-річний Карл Росман, який 

збирається почати нове життя у Нью-Йорку, шукає роботу і своє 

місце там. Емігрант переходить з однієї безвихідної ситуації у 

іншу. Роман обривається на тому, що його беруть технічним 

працівником у театр Оклахоми. Для того, щоб працювати там не 

потрібно мати ніяких особливих здібностей, потрібно бути тільки 

собою, адже там для кожного знайдеться місце.   

 

30. 821(73) 

К38 
Кізі К. 

   Над зозулиним гніздом / К. Кізі ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. – 

Київ : КМ-БУКС, 2017. – 352 с. 

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

   На початку 1960-х, під час навчання в університеті, Кен Кізі 

кілька місяців підробляв санітаром у психіатричному відділенні 

однієї з лікарень. Саме там, на нічних змінах, він почав писати свій 

дебютний роман – «Над зозулиним гніздом». Очима індіанця – 

напівкровки Вождя Бромдена, якого всі вважають глухонімим, 

читач побачить героїчну боротьбу веселого шахтаря Рендла 

Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що підкорив уже 

собі все людське життя. Більш ніж півстоліття цей неперевершений 

роман приваблює нові покоління читачів. 

 



11 

 

31. 821(477) 

Л63 
Лис В. С. 

   Графиня : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 200 с. 

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

   Події роману розгортаються у різних часових просторах, між 

таємницею дару митця і гординею й помстою. Тут психологічні 

стосунки між героями гостріші за будь-який детектив. З якою 

метою, як і кількасот років тому, в маленькому містечку на Волині 

хтось убиває собак, наводячи жах на мешканців? Навіщо 

талановита художниця Люба Смажук раптово прагне зустрітися зі 

шкільним учителем малювання в місті свого дитинства? Чому всі 

химерні події обертаються навколо неї та графині Венцеслави, яка 

погордливо позирає з єдиного вцілілого свого портрета? Лише 

картини берегтимуть таємницю – до останньої сторінки… 

 

32. 821(477) 

Р64 
Роздобудько И. В. 

   Амулет Паскаля ; Последний бриллиант миледи : пер. с укр. 

/ И. В. Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2014. – 374 с. 

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

   В книгу вошли два Романа Ирэн Роздобудьмо – «Амулет Паска- 

 ля»  и «Последний бриллиант миледи». Главный герой первого из 

них – мсье Паскаль, с его уникальным миром и не менее 

уникальными гостями, которые сошлись за одним столом, 

преодолев временное пространство. Что же касается второго 

романа, то сама писательница считает, что он – «дань моему 

детскому увлечению Александром Дюма и… полная авантюра 

относительно всех, возможно, узнаваемых исторических и 

неисторических  лиц, которые живут на этих страницах…» 

 

33. 821(477) 

С82 
Стороженко Л. І. 

   Збирати каміння : вибрані драми / Л. І. Стороженко. – Полтава : 

Шевченко Р. В., 2012. – 428 с. 

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

   Стороженко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. У 

збірник увійшли твори, написані в різний час. Так драма 

«Одарочка» з’явилася ще в далекому 1953 році. Раніше п’єси 

видавалися в окремих збірниках : «Час жайворонків» (1998 р.), 

«Ніч після вбивства» (2002 р.), «Колючі зерна»  (2006 р.), 

втілювалися на сцені. Деякі драми оприлюднюються вперше. 

 



12 

 

34. 821(73) 

Ф66 
Фицджеральд Ф. С. 

   Новые мелодии печальных оркестров : [рассказы] 

/ Ф. С. Фицджеральд ; [пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева]. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2013. – 382 с. 

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

    Френсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале 

нового века – «века джаза», стоит особняком в современной 

американской классике. Хемингуэй писал о нем: «Его талант был 

таким естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки». Его 

романы «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» повлияли на 

формирование новой мировой литературной традиции ХХ 

столетия. Однако Фицджеральд также известен как автор 

блестящих рассказов.  

 

   

Книги іноземними мовами 

 

35. 821(410)=111 

D53 
Dickens Charles 

   The Complete Novels in One Sitting / Charles Dickens ; by Joell 

Herr. – Philadelphia ; London : Running Press, 2012. – 247 p. 

            Кільк. прим.:  1  (Сектор рідкісної книги. – 1) 

   Celebrate the bicentennial birthday of Charles Dickens with this 

Miniature Edition packed with witty summaries of the novels of one of 

history's most beloved storytellers. All fans of great literature can enjoy 

these perfectly portable renditions ofOliver Twist, A Christmas Carol, 

Great Expectations, A Tale of Two Cities , and all the Dickensian 

classics. Featuring synopses, character profiles, and illustrations, this 

mini book brings to life twenty classic tales and the iconic characters 

that populate the world of Dickens. 

 

36. 82=111 

D53 

Charles Dickens Museum : [guide]. – [London] : [s. n.], [20- -]. – 43 p. 

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

книги іноземними мовами, книги на иностранных языках 

     література англійська, литература английская 

 

37. 622=111 

Т82 

   Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral 

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

Kalinichenko ; deputy chief editor S. Chukharev ; technical editor E. 

Samoiluk]. – Petrosani : Universitas Publishing, 2019. – 221 p. 

            Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 
    The contributors present papers analyzing the current state of the ore 

mining and processing and suggest solutions of mineral mining 

problems through applying resource saving technologies. 

    The book is intended for a broad mining audience of scholars, 

practitioners, postgraduates and students. 

книги іноземними мовами, книги на иностранных языках 
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  Дисертації 

 

38. 622.7(043.3) 

Р13 
Равінська В. О. 

   Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокулоутворень 

і агрегатів при магнітно-флотаційному збагаченні магнетитових 

кварцитів : дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 – збагачення корисних 

копалин / В. О. Равінська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

«Криворізький національний ун-т». – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 

248 с. 

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

 

39. 622.7(043.3) 

С12 
Савельєв С. Г. 

  Розвиток теорії і практики інтенсифікації окускування 

залізорудної сировини на основі покращення масообміну, 

структурно-морфологічних характеристик і енергоефективності : 

дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 – металургія чорних і кольорових 

металів та спеціальних сплавів / С. Г. Савельєв ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 

Кривий Ріг : [б. в.], 2015. – 330 с. 

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

   

Автореферати 

 

40. 622.7(043.3) 

Р13 
Равінська В. О. 

   Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокулоутворень 

і агрегатів при магнітно-флотаційному збагаченні магнетитових 

кварцитів : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 – 

збагачення корисних копалин / В. О. Равінська ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ «Криворізький національний ун-т». – Кривий 

Ріг : [б. в.], 2019. –19 с. 

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

 

41. 622.7(043.3) 

С12 
Савельєв С. Г. 

   Розвиток теорії і практики інтенсифікації згрудкування 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик, масообміну та енергоефективності : 

автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 – металургія чорних і 

кольорових металів та спеціальних сплавів / С. Г. Савельєв ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «Приазовський держ. технічний 

ун-т». – Маріуполь : [б. в.], 2018. – 36 с. 

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

 

   

Періодичні та продовжувані видання 

 

42.     З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний 

журнал / Гол. ред. колегія науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією», НАН України [та ін.]. – Харків : Права 

людини,  2009. –  № 2. – 488 с. – ISBN 6175870518. 

 



14 

 

43.  З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний 

журнал / Гол. ред. колегія науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією», НАН України [та ін.]. – Харків : Права 

людини,  2010. –  

№ 1. – 433 с.  

№ 2. – 448 с. 

 

44.     З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний 

журнал / Гол. ред. колегія науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією», НАН України [та ін.]. – Харків : Права 

людини, 2011. – № 1. – 414 с.  

 

45.     Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН 

України. – Київ,  2019. – Т. 41. – № 1. – 82 с. 
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