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159.922.6:378(075.8) 

В49 

Виноградова, В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та 

практичні аспекти : навч. посібник / В. Є. Виноградова, В. І. 

Юрченко ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського. - 2-е вид. - Київ : Ліра-К, 2020. - 293, [3] с. : табл. - 

Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 239-246. - Тематич. покажч.: с. 247-

291. - Літ.: с. 292-293.  

 

Представлено систематизований виклад основних теоретичних і 

практичних психологічних проблем вищої освіти. Особлива увага 

приділена способам практичної реалізації наукових психологічних 

знань при роботі зі студентами, психологічного супроводу освітнього 

процесу в закладах вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

88.8 

159.922.7 

Д96 

Дюмонтей-Кремер, Катрін. Між "можна" та "не можна". Як 

встановити межі для дитини / Катрін Дюмонтей-Кремер. - Київ : 

Сварог, 2020. - 99, [1] с.  

 

Поради дитячого психолога Катрін Дюмонтей-Кремер щодо 

необхідності встановлення для малюка меж дозволеного. Дотримання 

цих кордонів закладає міцну основу особистості дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%84.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD


 

88.37 

159.923.2(0.64) 

З-34 

Зарицька, Валентина. Психологія самореалізації особистості: 

монографія / Валентина Зарицька ; Класич. приват. ун-т. - Херсон 

: Гельветика, 2019. - 241, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 224-240. 

 

Представлено результати дослідження одного з актуальних 

психологічних феноменів – самореалізації особистості та його ролі у 

житті сучасної людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.6 

159.964.21(075) 

З-34 

Зарицька, Валентина Василівна. Психологія конфлікту: навч. 

посібник / В. В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Класич. 

приват. ун-т. - Одеса : Гельветика, 2019. - 379, [1] с. : рис., табл. - 

Бібліогр. в кінці розд. - Предм. покажч.: с. 349-371. - Бібліогр.: с. 

372-379.  

 

Викладено теоретичні основи психології конфлікту, розкрито 

сутність, класифікацію, структуру, динаміку конфлікту, показано 

моделі поведінки особистості в конфлікті, особливості ведення 

переговорів у конфліктних ситуаціях та екстремальних умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.8 

159.922.7-056.49 

К93 

Курчинка, Мері Шіді. Дитина з характером. Як її любити, 

виховувати і не зійти з розуму / Мері Шіді Курчинка. - Київ : 

Сварог, 2020. - 447, [1] с. - Прим.: с. 445. - ISBN 978-611-01-1667-1 : 

405.00 грн. 

 

Мудрі поради Мері Шіді Курчинки, вихователя з великим стажем, 

допомогли сотням тисяч дорослим знайти підхід до дитини з 

непростим характером. У книзі розглянуто особливості характеру, 

темпераменту дитини, педагогічні ситуації, які допомагають знайти 

ключ розуміння до поведінки дитини, створити психологічний 

комфорт у родині. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D0%A8%D1%96%D0%B4%D1%96


 

88.8 

159.922.7:37.017.1 

М15 

Маккріді, Емі. Мам, я сам! Як допомогти дитині вирости 

самостійно / Емі Маккріді. - Київ : Сварог, 2020. - 347, [1] с. - 

Бібліогр.: с. 342.  

 

Збірка порад і рекомендацій батькам, як підготувати дітей і 

підлітків до реального життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.492я7 

159.98(07) 

М17 

Максименко, Д. С. Гра – ключ до душі дитини : гармонізація 

відносин дитини з навколишнім світом : практ. психологія / Д. С. 

Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 238 с. : табл. - Літ.: с. 

231-238.  

 

Книга присвячена аналізу виховної можливості гри – одному з 

улюблених і органічних видів діяльності та спілкування дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.22 

159.922:591](075.8) 

М82 

Москалець, Віктор Петрович. Зоопсихологія та порівняльна 

психологія : підручник / В. П. Москалець ; М-во освіти і науки 

України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Вид. 2-е, 

перероб., допов. - Київ : Ліра-К, 2020. - 223, [1] с. - Літ.: с. 221-223.  

 

Викладено предмет, методи, поняття, положення, концепції, 

найбільш значущі відкриття в історії становлення і розвитку 

зоопсихології та порівняльної психології як споріднених галузей 

психологічної науки. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96,%20%D0%95%D0%BC%D1%96
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94.%20%D0%A1.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

88.374 

159.922.63:613.98 

П12 

Павелків, Роман Володимирович. Геронтопсихологія: медико-

біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. 

посіб. / Р. В. Павелків, Є. М. Харченко ; М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 

2020. - 474, [1] с. : табл. - Глосарій: с. 406-452. - Літ.: с. 453-473.  

 

Представлені навчальні матеріали до курсів "Геронтопсихологія", 

"Юридична психологія", "Соціальна робота та соціальна політика", 

"Юридична психологія" для студентів психолого-педагогічних, 

медичних, юридичних факультетів. 

 

 

 

 

 

 

 

88.6 

159.964.21(075) 

П18 

Партико, Неоніла Вікторівна. Психологія конфліктів: навч. 

посіб. / Н. В. Партико ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

"Львів. політехніка" ; [ред. О. Косик]. - Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2019. - 131, [1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 

Реком. покажч.: с. 113. - Дод.: с. 114-130.  

 

Викладено основи психології конфліктів; розкрито теорії 

конфліктів, види конфліктів, конфлікт як тип важкої ситуації, сутність 

міжособистісних, внутрішньоособистісних і сімейних конфліктів; 

подано стратегії та тактики поведінки в конфлікті, сучасну технологію 

ведення та стилі спілкування в переговорному процесі конфліктів 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

88.37 

159.923:316.64(075) 

П58 

Попович, Ігор Степанович. Психологія соціальних очікувань 

особистості: методологія, теорія і практика: навч.-метод. посібник 

/ І. С. Попович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, 

Соц.-психолог. ф-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 157, [1] с. : 

рис., табл.  

 

Подано теоретико-методологічні основи, обгрунтування та 

прикладні аспекти актуального соціально-психологічного феномену, 

такого, як соціальні очікування особистості. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

88.1 

159.99:78](0.064) 

С17 

Самойленко, Олександра. Психологія мистецтва: сучасні 

музикознавчі проекції : монографія / Олександра Самойленко. - 

Одеса : Гельветика, 2020. - 235, [1] с. - Літ.: с. 224-235. - Бібліогр. в 

підрядковій прим.  

 

У монографії здійснюється оновлений підхід до психології 

мистецтва як музикознавчої дисципліни, визначаються її 

методологічні засади, предметний та категоріальний зміст, основні 

проблемні напрями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.837я7 

159.923.5(07) 

С34 

Сігел, Деніель. Дисципліна без драм. Як допомогти дитині 

виховати характер/ Даніель Сігел, Тіна Пейн Брайсон. - Київ : 

СВАРОГ, 2019. - 222, [2] с. - Дод.: с. 195-219.  

 

Коли ми закликаємо дітей до порядку, наше завдання – не 

забороняти і карати, а навчити їх. Навчити контролювати свої пориви, 

справлятися з гнівом та іншими сильними негативними емоціями, 

враховувати наслідки їх вчинків для оточуючих – стверджують автори 

і переконливо доводять це в книзі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.5 

159.922:316.6(075) 

С49 

Слюсаревський, Микола Миколайович. Соціальна 

психологія: навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехника" ; 

[ред. О. Косик]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 351, [1] 

с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Орієнтуючись на концептуальні засади розуміння соціальної 

психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори 

посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують 

нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі 

й в Україні. 

 

Філософія 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

87.75я73 

174.022.1:005:37.091.113](075.8) 

З-15 

Задорожна-Княгницька, Леніна Вікторівна. Управлінська 

деонтологія: навч. посібник / Л. В. Задорожна-Княгницька ; М-во 

освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2020. - 246, [2] с. : табл. - Ім. покажч.: с. 228-242. - Літ.: с. 

243-246.  

 

У навчальному посібнику розглядається історія становлення та 

розвитку деонтологічного знання у сфері управління освітою в 

Україні, подається сучасне трактування проблематики. 

 

Релігія 
 

 

 

86.3 

279-16 

Ч-19 

Чаплинський, Владимир. Мормоны. Церковь святых Иисуса 

Христа последних дней. Происхождение и учение : Выдержка из 

кн. ''Сравнительное христианское богословие'' / Чаплинский 

Владимир. - Киев : КНТ, 2020. - 50, [2] с. : табл.  

 

В книге рассматривается особенности вероучения церкви святых 

Иисуса Христа (мормонов) как современного религиозного движения. 

 

Техніка 

 

 

32.973 

004.22(075.8) 

Б27 

Басюк, Тарас Михайлович. Мови опису онтологій: навч. 

посіб. / Т. М. Басюк, В. В. Литвин ; [ред. О. Дубик] ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во 

Львівської політехніки, 2020. - 273, [3] с. : іл., табл. - Глосарій: с. 

240-245. - Літ.: с. 267-273.  

 

Посібник містить достатній матеріал для того, щоб усвідомити 

можливості, обмеження та мови опису онтологій, навчитися 

проектувати й оцінювати створювані з їхньою допомогою програмні 

рішення, знаходити джерела інформації для подальшого професійного 

розвитку в цій галузі. 

Політологія 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

66я73 

32-027.21(075.8) 

Г65 

Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна. Теорія та практика 

політичної пропаганди : підручник / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. 

Джугла ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. - 

Київ : Ліра-К, 2020. - 253, [1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 

Дод.: с. 248-253.  

 

Представлено теоретичний матеріал з теорії політичної 

пропаганди, розглянуто основні пропагандистські моделі ХХ століття 

в умовах авторитарних та демократичних режимів, види та засоби 

пропагандистського впливу тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

66.0 я73 

32(477+100)(075.8) 

Г65 

Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна. Історія українських та 

зарубіжних політичних вчень: навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, 

В. Я. Томахів ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. 

ун-т. - Київ : Ліра-К, 2020. - 226, [2] с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Посібник повторює змістові модулі навчальної дисципліни 

“Історія українських та зарубіжних політичних вчень”. Його 

структура дозволила авторам детально розглянути різні аспекти 

історії українських та зарубіжних політичних вчень. 

 

 

 

 

 

 

 

66.4(7СПО) 

327.8(73:100) 

З-16 

Зазуляк, Зоряна. Мультилатералізм США у міжнародних 

відносинах = U.S. Multilateralism in international relations : 

монографія / Зоряна Зазуляк ; М-во освіти і науки України, Нац. 

ун-т Львів. політехніка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 

198, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 176-197.  

 

Висвітлено малодосліджену в українській політичній науці 

проблематику мультилатералізму. Систематизовано підходи до 

розуміння цього феномену, визначено його ключові риси. Викладено 

ключові аспекти американського націоналістичного мультилатера-

лізму, особливості його реалізації на міжнародній арені. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0


 

66.4(4УКР) 

323(477):623.458 

С31 

Сенченко, Николай Иванович. Невидимая война: 

биологическое оружие / Н. И. Сенченко. - Киев : Лира-К, 2020. - 

215, [1] с. : ил. - (Четвертая мировая латентная война). - Сокр.: с. 

3-4. - Библиогр. в подстрочном примеч.  

 

Це третя книга із серії "Невидима війна", в якій автор намагається 

попередити людей про підступність англо-саксонського 

істеблішменту, який розробляє зброю масової поразки. Йдеться про 

найстрашнішу зброю, винайдену людством – біологічну 

(бактеріологічну). 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.2 

323.23:[316.77:159.938.2](02.062) 

С31 

Сенченко, Николай Иванович. Невидимая война: 

психофизическое оружие  / Н. И. Сенченко. - Киев : Лира-К, 2020. - 

383, [1] с. : ил. - (Четвертая мировая латентная война). - Скор.: с. 

3-5. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Рассмотрены вопросы использования психофизического оружия 

для ведения невидимой войны псевдоэлиты против собственного 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.4 

327.5:[623.4:550.3](02.062) 

С31 

Сенченко, Николай Иванович. Невидимая война: 

геофизическое оружие/ Н. И. Сенченко. - Киев : Лира-К, 2020. - 

330, [1] с. : ил. - (Четвертая мировая латентная война). - Бібліогр. 

в підрядковій прим. - Скор.: с. 3-5. - Бібліогр. в кінці розд. -

 ISBN 978-617-7748-02-0 : 255.00 грн. 

 

На сегодняшний день создано новое поколение оружия, так 

называемое интегральное геофизическое оружие, отличительной 

особенностью которого является то, что околоземная среда 

становится как объектом непосредственного воздействия, так и его 

составным элементом. Значимость этого качественного скачка в 

системе вооружений сравнима с переходом от холодного оружия к 

огнестрельному или от обычного к ядерному. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Економіка 

 
 

 

65.5 

339.92:339.727 

Б14 

Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: 

монографія / [О. І. Рогач , А. С. Філіпенко, П. В. Дзюба] ; за ред. 

Олександра Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

міжнарод. відносин. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 252, [1] с. : рис., 

табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 7-8. - Бібліогр. 

в кінці розд. - ISBN 978-611-01-1720-3 : 380.00 грн. 

 

У монографії розкрито основні положення сучасної методології 

ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з 

акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й 

порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, 

розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. 

 

 

 

 

 

65.052я73 

657(075.8) 

Б39 

Безверхий, Костянтин Вікторович. Облік в бюджетних 

установах : навч. посібник / К. В. Безверхий. - Київ : Центр учб. 

літ., 2020. - 331, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 263-307. - Глосарій: с. 

308-311. - ISBN 978-611-01-1698-5 : 250.00 грн. 

 

Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах 

державного сектору економіки, обліку основних засобів бюджетних 

установ, обліку нематеріальних активів бюджетних установ та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.05я73 

005.1(075.8) 

В43 

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття 

рішень: навч. посіб. / О. Є. Лугінін [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2019. - 238, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 207. - Дод.: с. 208-238. -

 ISBN 978-966-289-277-2 : 230.00 грн. 

 

Розглядаються загальні питання з технології прийняття 

господарських рішень по їх підготовці, організації розробки та вибору 

найбільш ефективних з них у процесах раціонального господарювання. 

Описується еволюція теорії прийняття рішень із стародавніх часів до 

наших днів. Наводяться математичні моделі та методи їх реалізації з 

вибору оптимальних рішень. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.29г(4УКР) 

334.73(477)(091) 

В54 

Витанович, Ілля. Історія українського кооперативного руху / 

Ілля Витанович. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 624, [2] 

с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 605-614. - Алф.-

предм. покажч.: с. 615-620. - ISBN 978-611-01-1853-8 : 475.00 грн. 

 

Кооперацію І. Витанович назвав духовним протестом суспільної 

природи людини проти хижацького самолюбства, проти фізичного 

насильства сильнішого над слабшим, це віра в правду й справедливість 

людини. Тут усі самі розподіляють напрацьоване добро. Українська 

кооперація, зазначав І. Витанович, знала багато різних форм 

самодопомоги та співпраці, незважаючи на вікову неволю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.261я73 

336.1(075.8) 

Г91 

Грушко, Віктор Іванович. Фінанси: підручник / В. І. Грушко, 

О. С. Наконечна, О. Г. Чумаченко ; Вищ. навч. закл. "Ун-т 

економіки та права "КРОК". - Київ : Ліра-К, 2020. - 599, [1] с. : рис., 

табл. - Літ.: с. 591-595. - Дод.: с. 596-599. - ISBN 978-617-7748-22-8 : 

670.00 грн. 

 

Автори розглядають систему фінансів як сукупність державних 

фінансів, фінансів суб'єктів господарювання та фінансів 

домогосподарств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.053 

33.021:334.7](075.8) 

Е45 

Економічний аналіз: теорія і практика: навч.-метод. посібник / 

А. В. Рибчук [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. - 219, [1] с. : рис., 

табл. - Термінолог. слов.: с. 206-214. - Літ.: с. 215-218. - Дод.: с. 219. -

 ISBN 978-966-289-343-4 : 205.00 грн. 

 

Дане видання містить тексти лекцій, семінарських (практичних) 

занять, питання для самоконтролю, методичні поради, розв'язки 

типових задач до кожної теми, термінологічний словник. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.01я73 

330.1(075) 

Е45 

Економічна теорія: закономірності,  практика та сучасність : 

підручник / [Е. М. Забарна та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Одес. нац. політехн. ін-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 411, [1] с. : 

рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 404-406. -

 ISBN 978-966-289-389-2 : 340.00 грн. 

 

Досліджено тенденції та специфіку сучасних економічних 

наукових шкіл. Показано особливості трансформаційних процесів в 

економічних системах. Досліджено концепцію людини в контексті 

еволюції економічної теорії. Показано еволюційні процеси в 

становленні теорії вартості. Вивчено еволюцію формування факторів 

виробництва з урахуванням викликів сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 

65.290-21я73 

005.591.6(075.8) 

З-38 

Захарченко, Віталій Іванович. Інноваційний менеджмент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / 

В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Одес. нац. акад. харчов. технологій, Одес. нац. 

політехн. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 446, [2] с. : рис., табл. - 

Предм. покажч.: с. 417-422. - Літ.: с. 423-427. - Дод.: с. 428-446. -

 ISBN 978-611-01-0280-3 : 150.00 грн. 

 

В посібнику розглядається сучасний механізм управління 

інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах 

трансформації ринку і конкуренції. 

 

 

 

 

 

 

65.050.2я73 

005:338.512]:330.341.1(075) 

З-38 

Захарченко, Віталій Іванович. Управління витратами і 

прибутком в інноваційній діяльності : навч. посіб. [конспект 

лекцій] / В. І. Захарченко, С. В. Філиппова, О. В. Балахонова ; М-во 

освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т, Ізмаїл. держ. 

гуманітар. ун-т, Вінницьк. соц.-економ. ін-т ун-ту "Україна". - 

Одеса : Гельветика, 2019. - 195, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 167-192. - 

Літ.: с. 193-195. - ISBN 978-966-916-864-1 : 160.00 грн. 

 

У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено 

курс "Управління інноваційними витратами" для магістрантів, 

достатній для освоєння основних принципів і механізмів теорії витрат. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.012.2я73 

330.101.54(075) 

К59 

Козакова, Олена Миколаївна. Макроекономіка : підручник / 

О. М. Козакова, Е. М. Забарна ; М-во освіти і науки України, 

Одеськ. нац. політехн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 427, [1] с. 

: рис., табл. - Літ.: с. 424-425. - ISBN 978-966-289-243-7 : 330.00 грн. 

 

Підручник виконано у двох частинах: теоретичний курс і 

практикум-тренінг. В першій частині в систематизованому, логічному 

порядку розкриваються теоретичні аспекти основних 

макроекономічних проблем і сучасні методи їх наукового аналізу. 

Друга частина містить основні поняття і терміни, завдання для 

самоконтролю, питання для самостійного опрацювання у формі 

рефератів, тести та задачі. 

 

 

 

 

65.9(4УКР)422 

658.7(477) 

К82 

Крикавський, Євген Васильович. Логістичні системи : 

підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во 

Львівської політехніки, 2019. - 286, [2] с. : табл., рис. - (Світ 

маркетингу і логістики ; вип. 15). - Літ.: с. 278-284. - ISBN 978-617-

607-680-3 : 250.00 грн. 

 

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних 

систем, особливості організування логістичних систем різних 

інтеграційних рівнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.422я73 

658.7(075.8) 

К82 

Крикавський, Євген Васильович. Логістика та управління 

ланцюгами поставок: підручник / Є. В. Крикавський, О. А. 

Похильченко, М. Фертч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 

845, [3] с. : рис., табл. - (Світ маркетингу і логістики ; вип. 14). - 

Бібліогр. в кінці розд. - Термінолог. слов.: с. 778-820. - Терміни: с. 

821-831. - Дод.: с. 832-845. - ISBN 978-617-607-680-3 : 390.00 грн. 

 

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи 

управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття 

“ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові 

засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано 

їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники 

результативності ланцюгів поставок; досліджено роль логістики в 

управлінні ланцюгами поставок зі стратегічного та оперативного 

поглядів тощо. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.433я3 

338.487:659.1](075.8) 

М27 

Маркетинг міжнародного туризму: навч. посіб. / [Я. С. Ларіна 

[та ін.] ; за ред. Я. С. Ларіної]. - Херсон : Гельветика, 2018. - 411, [1] 

с. : рис. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці розд. 

- ISBN 978-966-916-691-3 : 320.00 грн. 

 

Розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, 

основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі 

національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.050.2я733 

005.32:159.9](075.8) 

М60 

Мілютіна, Катерина Леонідівна. Психологія сучасного бізнесу : 

навч. посібник / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 

2020. - 167, [1] с. : рис., іл. - Літ.: с. 164-167. - ISBN 978-617-7844-23-4 

: 105.00 грн. 

 

Особливістю даного видання є проста мова, якою викладаються 

достатньо складні теми: організація бізнес-процесів, позиціонування на 

ринку, ефективний пошук та підбір персоналу. Книга містить багато 

схем та ілюстрацій, які допомагають швидкому розумінню технології 

роботи підприємства. 

 

 

 

 

 

 

  

 

65.9(4УКР)433 

338.48(477)(075.8) 

О-75 

Основи туризмології : навч. посібник / [авт., уклад. О. А. 

Кручек [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 233, [1] с. - Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. - Слов.: с. 218-225. - Літ: с. 226-230. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-289-299-4 : 225.00 грн. 

На вшанування світлої пам'яті д-ра філософ. наук, проф., члена-

кор. НАН України В. С. Пазенка 

 

Розглядаються основні категорії, об'єкт, предмет туризмології та 

особливості використання туризмологічних методів у дослідженнях 

соціально-філософських феноменів туризму. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

65.09я73 

338.22:174.7](075.8) 

П24 

Педько, Андрій Борисович. Основи підприємництва і бізнес-

культури : навч. посібник / А. Б. Педько ; М-во освіти і науки 

України, Нац. металург. акад. України. - Київ : Центр учб. літ., 

2020. - 167, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 166-167.  

 

Викладено теоретичні, методичні і прикладні аспекти ведення 

підприємницької діяльності. Розкрито сутність, структуру, функцію 

бізнес-культури, наведено типологію корпоративних культур, 

сформульовано етичні цінності ділових організацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.261.4 

336.22(477) 

П33 

Пирога, Ігор Степанович. Механізм податкового 

стимулювання соціально-економічного розвитку України: 

монографія / Ігор Пирога ; М-во освіти і науки України, Держ. 

вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Херсон : Гельветика, 

2019. - 279, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 261-278.  

 

Розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового 

регулювання в системі державного регулювання економіки. 

Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий 

та вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами 

податкового права. 

 

 

 

 

 

  

 

65.433я2 

338.48-021.54(03) 

С48 

Словник – довідник: туризм і природно – рекреаційний 

потенціал: наук.-метод. вид. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т" ; [уклад.: В. Г. Грановська та ін.]. - 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 107, [1] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 92-

102. - Дод.: с. 103-106.  

 

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцями у 

сфері туристичних послуг при плануванні розвитку туристично-

курортного бізнесу, оцінюванні природних, кліматичних і культурно-

історичних ресурсів рекреаційної галузі. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.9(4УКР)42 

339.138(477)(075.8) 

С83 

Стратегічний маркетинг : навч. посібник / [Я. С. Ларіна та ін. ; 

за ред. Я. С. Ларіної]. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2019. - 363, [1] с. : 

табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці розд.  

 

Розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, 

його сучасні концепції, завдання, принципи. Висвітлено роль 

стратегічного маркетингу в управлінні підприємствами. 

 

Правознавство 

 

 

67.9(4УКР)301я73 

342.9(477)(075) 

А31 

Адміністративне право України. Повний курс = 

Administrative law of Ukraine. Full course : підручник / [В. В. 

Галунько та ін. ; за ред.: В. В. Галунька, О. М. Правоторової] ; 

Акад. адміністр.-правових наук, Наук.-дослід. ін-т публіч. права. - 

Вид. третє. - Херсон : ОЛДІ -плюс, 2020. - 582, [2] с. - Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. в 

підрядковій прим.  

 

Розкрито повний курс адміністративного права на основі 

однойменної основоположної галузі публічного права. За основу взято 

теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, 

що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли 

публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, 

свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб відповідно до 

стандартів ЄС. 

 

 

 

 

 

67.9(4УКР)300 

342.25(477)(094) 

І-22 

Іванський, Андрій Йосипович. Місцеве самоврядування та 

захист майнових прав територіальної громади : наук.-практ. вид. 

: [монографія] / [А. Й. Іванський]. - Одеса : Гельветика, 2019. - 

229, [3] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 

217-229. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис 

функціонування, взаємодії з іншими суб'єктами влади та подальшого 

розвитку органів місцевого самоврядування в Україні в особі місцевих 

громад в умовах сучасної децентралізації влади в державі та суттєвих 

змін, що відбуваються у правовому полі діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

67.300.1 

342(1-87)(075) 

К65 

Конституційне право зарубіжних країн : підручник / [І. О. 

Бондаренко [та ін.] ; за ред.: Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова]. - 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 641, [3] с. - Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. - Літ. в кінці ст. 

 

Підручник структурно поділений на дві частини – загальну, в 

якій розглядаються основні інститути конституційного права в 

зарубіжних країнах (безпосередня демократія, глава держави, 

парламенти, уряди та ін.) та особливу, яка присвячена основам 

конституційного права таких країн, як Сполучене Королівство 

Великобританії і Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, 

Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Японія. 

 

 

 

 

 

 

67.9(4УКР)300.1 

342.4(477) 

К77 

Кравцова, Зоріна Сергіївна. Конституційно-правові засади 

організації і здійснення державної влади в Україні: монографія / З. 

С. Кравцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2019. - 427, [1] с. - Літ.: с. 378-427.  

 

Монографія присвячена дослідженню конституційно-правових 

засад організації і здійснення державної влади в Україні, розкрита 

конституційна модель організації державної влади та її формування, 

встановлена територіальна основа та засади гарантування державної 

влади в Україні, з’ясовано конституційно-правовий механізм 

здійснення державної влади в Україні. 

 

 

 

 

 

 

67.9(4УКР)308я73 

343.1(094)(075.8) 

К82 

Кримінальний процес України : навч. посібник / [В. Л. 

Ортинський та ін.] ; за ред. В. С. Канціра ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2020. - 443, [1] с. - Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. - Бібліогр. в кінці ст. - Глосарій: с. 413-439.  

 

Роз’яснено норми абсолютної більшості інститутів кримінального 

процесу, зокрема завдань, засад, учасників провадження, заходів 

забезпечення кримінального провадження, досудового та судового 

провадження, а також особливих порядків судочинства та 

міжнародної співпраці під час кримінального провадження. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

67.9(4НІМ)я73 

34.096(430)(075.8) 

М54 

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні 

та практичні аспекти : навч. посіб. / [Б. Шлоєр та ін.] ; за заг. ред. 

Р. Мельника. - Херсон : Гельветика, 2020. - 156, [4] с. - Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 151-156. - 

Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка 

відіграє провідну роль у юридичній освіті Німеччини та низки інших 

країн, забезпечуючи практичну спрямованість юридичної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.312 

341.3:351.74:061.1(100):355.422(477.61/.62-074) 

М58 

Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності 

міжнородних регіональних організацій у контексті відновлення 

територіальної цілісності України: наук. записка / [О. В. Кресін, І. 

М. Проценко, К. О. Савчук ; наук. ред. О. В. Кресін] ; Нац. акад. 

наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : 

Норма права, 2019. - 209, [3] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

- Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Досліджено міжнародно-правові засади проведення миротворчих 

операцій регіональними організаціями – Європейським Союзом, 

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, а також 

субрегіональною – Організацією Північноатлантичного договору. 

 

 

 

  

  

 

67.9(4УКР)300.3 

342.7:316.647.82-056.24](477) 

М93 

Мхитарян, Армен Маратович. Протидія дискримінації за 

ознакою інвалідності / Мхитарян Армен Маратович ; під заг. ред. 

Євгена Юрійовича Соболя. - Київ : КНТ, 2020. - 151, [1] с. - Літ.: с. 

138-151.  

 

Світова спільнота у Конвенції про права осіб з інвалідністю 

закріпила тезу про заборону дискримінації щодо цієї категорії осіб. 

Зважаючи на зазначене, відповідні українські органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування намагаються попередити та 

протидіяти дискримінації осіб з інвалідністю. 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

67.9(4УКР)300.7 

342.7(477):351.74 

П29 

Пєтков, Сергій Валерійович. Забезпечення прав людини 

правоохоронними органами : [монографія] / Пєтков С. В., І. В. 

Іванов, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2020. 

- 240, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 234-240.  

 

Досліджено функціонування правоохоронних органів України у 

сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.9(4УКР)304.1 

347.121.2:616-036.21(477) 

П68 

Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: 

проблеми здійснення і захисту : монографія / [Є. О. Харитонов та 

ін.] ; за ред.: Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, К. Г. Некіт ; М-

во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : 

Гельветика, 2020. - 403, [1] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 373-402.  

 

Досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та 

захистом прав приватної особи в умовах пандемії. 

 

Педагогіка 

 
  

 

74.262.22я7 

373.5.016:535:004](07) 

В27 

Величко, Степан Петрович. Сучасні технології у навчальному 

експерименті з оптики : посіб. для вчителів фізики / С. П. 

Величко, Л. Д. Костенко, О. С. Кузьменко. - 2-е вид. - Київ : КНТ, 

2019. - 260, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. - Дод.: с. 225-251. - Літ.: с. 

252-260.  

 

Розкриваються науково-теоретичні основи шкільного фізичного 

експерименту як ефективно діючої педагогічної системи у процесі 

навчання фізики, аналізуються різні види навчального експерименту, 

принципи функціонування шкільного кабінету фізики, шляхи і 

способи оптимізації педагогічного процесу в сучасній школі при 

вивченні фізики та сучасні тенденції й основні напрямки 

вдосконалення системи ШФЕ з оптики. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%94%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

74.9я7 

37.018.1(07) 

В48 

Віннікот, Дональд Вудс. Дитина, сім'я і зовнішній світ/ 

Дональд Вудс Віннікот. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 225 с.  

 

Ця книга присвячена розвитку дитини. Простою і неформальною 

мовою автор розповідає про годування, плачі, ігри, а також про такі 

серйозні проблеми, як злодійство і брехня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.24я7 

37.07:005.3](076) 

Д84 

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Практикум з техніки 

управлінської діяльності у закладі освіти / Т. В. Дуткевич, О. С. 

Толков ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Под. нац. ун-т 

ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2020. - 191, [1] с. : табл. - Літ.: с. 188-

191.  

 

Розробки практичних занять з оволодіння студентами 

ефективними засобами та прийомами управлінської діяльності у 

закладі освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.24я73 

37.07:005.3](075.8) 

Д84 

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Техніка управлінської 

діяльності у закладі освіти: теорет. курс : навч. посібник / Т. В. 

Дуткевич, О. С. Толков ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-

Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2020. - 194, [1] с. : рис., 

табл. - Літ. в кінці ст. - Бібліогр.: с. 189-190. - Дод.: с. 191-194.  

 

Розглянуто індивідуально-стильові особливості техніки 

управлінської  діяльності, питання формування організаційної 

культури закладу освіти; особливості техніки управлінського 

спілкування, управлінських впливів, організації і планування, 

прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання 

у закладі освіти. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%82,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.03(4УКР)я73 

37(091)(477)(075.8) 

З-15 

Задорожна–Княгницька, Леніна Вікторівна. Історія 

педагогіки: навч. посібник / Л. В. Задорожна-Княгницька ; М-во 

освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. - Херсон : ОЛДІ -

плюс, 2020. - 361, [3] с. - Ім. довід.: с. 328-340. - Глосарій: с. 341-353. 

- Літ.: с. 358-361.  

 

Розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча 

спадщина визначних представників вітчизняної педагогічної думки 

від часів Київської Русі до кінця ХХ століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.24(4УКР) + 67.4(4УКР) 

37.091.5:342.7](477) 

З-15 

Задаля, Дмитро Костянтинович. Забезпечення публічного 

порядку в середніх навчальних закладах України / Задаля Дмитро 

Костянтинович ; за заг. ред. Соболя Є. Ю. - Київ : КНТ, 2020. - 209, 

[1] с. - Літ.: с. 186-208. - Скор.: с. 209.  

 

Розглянуто методи та підходи, спрямовані на забезпечення 

охорони публічного порядку в середніх навчальних закладах України 

та за кордоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.580я73 

378.016(075.8) 

К20 

Каплінський, Василь Васильович. Методика викладання у 

вищій школі : навч. посібник / В. В. Каплінський. - Київ : КНТ, 

2020. - 223, [2] с. : мал. - Літ. в кінці ст. - Дод.: с. 209-224.  

 

Системно викладено теоретико-методичні основи методики 

викладання у вищій школі. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

74.202.2я73 

37.026(075.8) 

К20 

Каплінський, Василь Васильович. 100 складних ситуацій на 

уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для 

вчителів / Василь Каплінський. - Вид. 7-е. - Київ : КНТ, 2018. - 79, 

[1] с. - Літ.: с. 78-79.  

 

Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної 

педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами 

рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.580я73 + 65я73 

378.016:33](075.8) 

К56 

Коваленко, Микола Андрійович. Методи викладання 

економіки у сучасній вищій школі: наук.-метод. посіб. / М. А. 

Коваленко, О. Е. Ломоносова, Г. М. Швороб ; М-во освіти і науки 

України. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 219, [1] с. : табл. - Літ.: с. 

179-193. - Дод.: с. 194-219.  

 

Досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-

економістів до вимог сучасної економіки та шляхи їх подолання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.584(0) 

378.014.25(100) 

К72 

Костюк, Тетяна Олександрівна. Світовий досвід державного 

управління транскордонними процесами у вищій освіті: цінності, 

переваги, завдання для України : монографія / Т. О. Костюк ; М-

во освіти і науки України. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 299, [1] с. 

: рис., табл., cхеми. - Бібліогр.: с. 277-299.  

 

Розкрито генезис становлення та розвитку інтернаціональної 

вищої освіти. Здійснене кросдисциплінарне та системне дослідження 

транскордонних процесів в галузі вищої освіти крізь призму 

управлінських стратегій їх ефективної імплементації. 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.26я73 

373.3/.5.016(075.8) 

П29 

Пєтков, Сергій Валерійович. Методика викладання у 

загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / С. В. Пєтков, 

С. Д. Коломоєць. - Київ : КНТ, 2020. - 223, [2] с. : рис. - Літ. в кінці 

ст. - Дод.: с. 209-224.  

 

Лаконічно і системно викладено теоретико-методичні основи 

методики викладання у вищій школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.100.551 

373.2.015.31:[070:008] 

С30 

Семеняко, Юлія Борисівна. Виховання дітей  старшого 

дошкільного віку основ культури використання медіапродукції : 

монографія / Юлія Семеняко ; [за наук. ред. Н. В. Гавриш] ; М-во 

освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. - Київ : Каравела, 

2020. - 320 с. : рис., табл. - Літ.: с. 238-263. - Дод.: с. 264-319.  

 

Викладено теоретичні та методичні засади виховання основ 

культури використання медіапродукції у дітей старшого дошкільного 

віку. 

 

 

 

 

 

 

  

 

74.204я7 

37.091.113(076.5) 

С35 

Сікорський, Петро Іванович. Педагогічний практикум 

керівника школи : навч. посібник / П. І. Сікорський ; М-во освіти 

і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2019. - 469, [3] с. : рис., табл. - Дод.: с. 375-467. - 

Літ.: с. 468-469.  

 

Детально висвітлено найактуальніші освітні проблеми, серед яких 

удосконалення навчальних планів, реалізація основних загально 

дидактичних вимог до уроку, формування визначальних рис і якостей 

особистості на засадах християнських цінностей, забезпечення якості 

освіти, головні напрями реалізації концепції “Нова українська школа”, 

а також нового Закону України “Про освіту” тощо. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%94%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

74.24(4УКР)я73 

37.091.12(477)(075.8) 

С35 

Сікорський, Петро Іванович. Теорія і практика управління 

навчальним закладом : підручник / П. І. Сікорський ; М-во освіти 

і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2019. - 431, [1] с. : табл., рис. - Літ. в кінці ст. - 

Дод.: с. 300-429.  

 

Представлено основні положення концепції "Нова українська 

школа" та Закону України "Про освіту", обгрунтовано важливі 

принципи управління закладом освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

74.584(4УКР) 

378.4:005](477) 

У58 

Університетський менеджмент: підгрунтя запровадження: у 4 

т. / [Л. С. Вербовська та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2019 - . - 

(Монографічна серія / наук. ред. Парсяк В. Н.). - Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. - До 60-річчя екон. освіти на Миколаївщині. 

Т. 2 / наук. ред.: Дзьоба О. Г., Полянська А. С. - 2019. - 295, [1] 

с. : рис., табл. - Дод.: с. 261-266. - Літ.: с. 267-295.  

 

Книга є складовою частиною серії монографій, присвячених 

висвітленню теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо 

адаптації менеджменту у закладах вищої освіти України 

(університетського менеджменту) до нових реалій, у яких вони 

опинилися внаслідок реалізації урядових реформ та глобальних 

зрушень у світовій та вітчизняній економіці. 

  

 

Військова справа 

 

 

 

67.9(4УКР)301 

352.07:323.3-057.34(477) 

К18 

Камінська, Наталія Василівна. Забезпечення прав громадян на 

державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія / Н. В. 

Камінська, К. Я. Сьох ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. - Київ : КНТ, 2020. - 261, [3] с. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 

227-262.  

 

Комплексне дослідження забезпечення прав громадян на державну 

службу та службу в органах місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Природничі науки 
 

 

28.085я73 

574.9(075.8) 

Б63 

Біогеографія : навч. посібник / [О. В. Іщук та ін.] ; за заг. ред. 

О. В. Іщук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 

агроеколог. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 335, [1] с. : рис. - 

Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Слов.: с. 312-319. - Бібліогр.: 

с. 320-330. - Літ.: с. 331- 332.  

 

Розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, 

флористичне, фауністичне і біотичне районування суші; районування 

Світового океану; питання ареології (хорології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.581я73 

581:574](075.8) 

Б86 

Ботаніка з основами екології: навч. посіб. / [М. М. 

Світельський та ін.] ; за заг. ред. М. М. Світельського ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - 3-є вид., 

перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 539, [1] с. : рис., 

табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 529-

537. - Літ.: с. 538-539.  

 

Висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, 

тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації 

і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, 

гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних 

органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. 

 

 

 

 

 

 

20.1я73 

502.175:[504.5:628.4.047](075.8) 

Г93 

Гудков, Ігор Миколайович. Радіоекологічний моніторинг: 

навч. посіб. / І. М. Гудков, В. О. Кашпаров, О. Ю. Паренюк ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-

плюс, 2019. - 187, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 185-187.  

 

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг 

як систему збору первинної інформації про потужність поглиненої в 

повітрі дози, вміст радіонуклідів в об’єктах навколишнього 

середовища, продукції рослинництва і тваринництва, харчових 

продуктах, воді та інших з метою подальшого її використання для 

радіаційно-гігієнічного та дозиметричного контролю. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

20.1я73 

502/504(075.8) 

К49 

Климчик, Ольга Миколаївна. Урбоекологія: навч.-метод. 

посібник / О. М. Климчик ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 

206, [2] с. : рис., табл. - Покажч. назв: с. 183-202. - Літ.: с. 203-206. 

 

Розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено 

методологічні принципи і підходи до практичного вивчення 

урбоекосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4я73 

543.4/.5(075.8) 

Л25 

Ларук, Марта Миронівна. Інструментальні методи аналізу : 

навч. посібник / М. М. Ларук, П. Й. Шаповал, Р. Р. Гумінілович ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 

Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 214 с. : рис., табл. - Літ.: 

с. 212.  

 

Викладено теоретичні відомості про основні фізичні та фізико-

хімічні методи аналізу та на прикладах розв’язування задач наведено 

можливості практичного застосування цих методів для аналітичного 

контролю різноманітних об’єктів: виробництв, продуктів харчування, 

довкілля тощо. 

 

 

 

 

 

 

43.2я73 + 85.118.72я73 

630*16:[711.4:712.3/.4] 

Л84 

Лукащук, Галина Богданівна. Дендрологія : навч. посібник / 

Г. Б. Лукащук ; за ред. Г. П. Петришин ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2020. - 346, [2] с. : іл., рис., табл., мапи. - Скор.: с. 120. 

- Літ.: с. 324-326. - Дод.: с. 327-336. - Покажч. назв: с. 337-346.  

 

Висвітлено теоретичні положення з біології, морфології та 

систематики деревних рослин. Розглянуто використання 

декоративних і біологічних властивостей дерев і кущів у формуванні 

художніх композицій. Розкрито суть сучасних методик підбору 

рослин під час створення об’ємно-просторових композицій у 

ландшафтній архітектурі. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

24.239я73 

547(075.8) 

М64 

Миронович, Людмила Максимівна. Біоорганічна хімія 

(скорочений курс): навч. посібник / Л. М. Миронович. - 4-е вид., 

стер. - Київ : Каравела, 2019. - 181, [3] с. : рис. - (Українська 

книга). - Предм. покажч.: с. 174-180. - Літ.: с. 181.  

 

Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних 

сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, 

білків і нуклеїнових кислот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1я73 

51-7(075.8) 

С34 

Сидоров, Микола Володимир-Станіславович. Математика 

для соціологів : навч. посіб. / М. В.-С. Сидоров ; М-во освіти та 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Каравела, 

2019. - 419, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 419.  

 

У посібнику представлено необхідний обсяг знань з математики 

для студентів нематематичних спеціальностей – соціологів, 

політологів, економістів та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

28.581.8я73 

581.9(075.8) 

Я49 

Якубенко, Борис Євдокимович. Геоботаніка : підручник / Б. 

Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко ; за ред. Б. Є. 

Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2019. - 

346, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 340-346.  

 

Наведено основні закономірності будови та динаміки природних 

й антропічних фітоценозів, їхню класифікацію, фітоценотичне 

розмаїття України в поєднанні із впливом природних і антропічних 

чинників. 

 

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Культура 

 

 

71я73 + 66.0я73 

008:321](075.8) 

К90 

Культура і влада : навч. посібник / Оборський Г. О. [та ін.] ; 

М-во освіти і науки України, Одес. націон. політехн. ун-т. - Київ : 

Каравела, 2020. - 147, [1] с. : табл. - Літ.: с. 146-147.  

 

Подано матеріал, у якому викладений взаємозв’язок політичної 

культури та етики влади, виявляються шляхи вдосконалення етики 

представників влади через зміни у політичній культурі суспільства й 

еліти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71(4УКР)я1 + 71(5КИТ)я1 

008+81](477+510)(075) 

П58 

Попова, Олександра. Україна і Китай: мова та культура: 

навч. посіб.-довід. / Олександра Попова, Цзінь Лулу ; М-во освіти і 

науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". - Одеса : Гельветика, 2019. - 238, [2] с. : іл., фот. - 

Текст: укр., кит. - Дод.: с. 205-238.  

 

Подано матеріал, який охоплює філософське й культурне 

надбання Китаю на культурологічному тлі України. Автори 

знайомлять дітей з базовими постулатами конфуціанства, народними 

казками, популярними віршами і патріотичними творами відомих 

китайських та українських письменників. 

 

Спорт 

 

 

75.1я73 

796.015(075.8) 

К72 

Костюкевич, Віктор Митрофанович. Теорія і методика 

спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях: навч.-метод. 

посібник / В. М. Костюкевич. - Київ : КНТ, 2019. - 157, [2] с. : рис., 

табл. - Літ.: с.157-158.  

 

Подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики 

спортивної підготовки. 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Журналістика 

 

 

76.0я73 

070:323](075.8) 

Г65 

Гончарук-Чолач, Т. В. Засоби масової інформації у 

політичному житті суспільства: навч. посіб. / Т. В. Гончарук-

Чолач ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т, 

Навч.-наук. ін-т міжнар. економ. відносин ім. Б. Д. Гаврилишина. 

- Київ : Ліра-К, 2020. - 251, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 

127-251.  

 

У навчальному посібнику вміщено коротку анотацію теми, 

основні поняття та категорії, питання для обговорення на 

семінарських заняттях, завдання практичної частини, тематику 

рефератів, рекомендовану літературу тощо. 

 

 

 

 

 

 

76.01я73 + 32.973.202я73 

070:004.738.5](075.8) 

Д70 

Досенко, Анжеліка. Інтернет-журналістика: комунікативні 

маркери : навч.-метод. посіб. / Анжеліка Досенко, Інга Погребняк 

; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : 

Центр учб. літ., 2020. - 183, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. - Літ.: с. 176-

178.  

 

Подано загальні відомості про інтернет-журналістику, основні 

поняття комунікативних маркерів та класифікацій соціально-

комунікаційних одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом, а 

саме у блогосфері, соціальних мережах та у сфері функціонування 

аматорських медіа. 

 

Мовознавство 

 

 

 

81.411.1 + 22.3 

811.161.2'27'255.2:27-236.5+53(477)]Пулюй 

Н34 

Наука своєю мовою – нездоланна твердиня : зб. матеріялів 

відкритих Пулюївських читань / М-во освіти і науки України, 

Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [за наук. ред. І. Д. Фаріон]. - Львів 

: Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 215, [1] с. : портр. - Літ. в кінці 

ст. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Розвідки відомих українських дослідників про Івана Пулюя як 

носія націєцентричного світогляду, перекладача Біблії та першого 

українськомовного Молитовника, а також як засновника нової галузі 

фізики – електротехніки. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0


 

81.411.1 

811.161.2'06'373.46 

У45 

Українська реальність крізь призму терміна : монографія / З. 

Й. Куньч [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 231, [1] с. 

: фот., іл. - Літ. в кінці ст.  

 

Монографія досліджує сучасну українську мовну реальність, яку в 

умовах науково-технічного прогресу неможливо уявити без міграції 

лексичних одиниць із загальнолітературної мови в галузеві 

терміносистеми й навпаки. 

 

Фольклор 

 

 

 

82.3(4УКР) 

398.2(=161.2) 

Н30 

Народне слово: зб. сучас. укр. фольклору / упоряд. Юрій 

Семенко. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 126, [1] с.  

 

Збірка українського фольклору. 

 

 

Літературознавство 

 
 

 

83.3(4УКР) 

821.161.2'06.09 

Т48 

Ткачук, Микола Платонович. Українська література ХХ 

століття/ М. П. Ткачук. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : КНТ, 2019. 

- 607, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій прим. 

 

Досліджено художню своєрідність українського письменництва 

20 ст. у портретах і розвідках. Простежено головні закономірності 

літературного процесу, провідні тенденції в образній системі, в галузі 

проблем і жанрів, виствітлено естетичні шукання митців слова, їхнє 

новаторство, стильове розмаїття тощо. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

83.3(4УКР)5-8 

821.161.2'06.09-94Шевченко 

Ч-81 

Чуб, Дмитро Васильович. Живий Шевченко (інтимне життя 

поета) / Дмитро Чуб. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 

137, [1] с. - Прим.: с. 117-136.  

 

Книга відомого літературознавця, мемуариста Дмитра Чуба 

(Нитченка Дмитра Васильовича) розкриває постать Тараса Шевченка 

в різних життєвих обставинах. Видатний поет і національний пророк 

постає в ній звичайною людиною, ближчою й зрозумілішою нам. Тож 

завдання цього видання – глибше познайомити читачів із приватним 

життям Тараса Шевченка. 

Художня література 

 
 

 

84(4УКР) 

821.161.2'06-1-3(082) 

Т88 

Турко, К. Наші скарби : читанка для розвитку укр. мови / К. 

Турко, О. Грекул. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 339, 

[2] с. : іл.  

 

Збірник текстів для позакласного читання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

821.161.2'06-1 

Т88 

Турко, К. Друзі. Школа : читанка для розвитку укр. мови / 

К. Турко. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 75, [1] с. : іл.  

 

Книга містить тексти для позакласного читання у початковій 

школі. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B1,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A.


Географія 

 

 

26.8я73 

911.52(075.8) 

М54 

Методологічні засади географії : підручник / О. Г. Топчієв [та 

ін.] ; М-во освіти і науки України. - Херсон : Гельветика, 2020. - 

365, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 362-364.  

 

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної 

області вітчизняної географії. Обґрунтована необхідність посилення 

розгляду земної оболонки як єдиного й цілісного об’єкту географічної 

науки, як інтегрованої геосфери, що поєднує природне середовище, 

штучний матеріальний світ, створений людиною, і суспільство з його 

виробничою та духовною діяльністю. 

 

Історія 

 

 

 

63.3(4УКР)6-8 

94(477):32-051]"19"Грушевський(092) 

В27 

Великий українець : матеріали з життя та діяльності М. С. 

Грушевського / упоряд. Демиденко А. П. - Репр. вид. - Київ : Центр 

учб. літ., 2020. - 549, [3] с. - Слов.: с. 545-547. - Літ.: с. 548-550. 

 

Вперше під "дахом" однієї книжки зібрано такий многогранний і 

цінний матеріал про життя та діяльність Михайла Грушевського. 

Вперше друкуються разом усі три автобіографії, ряд невідомих листів, 

альбом унікальних фотографій М. С. Грушевського, документи про 

переслідування, імітацію розстрілів і обставини смерті нашого 

найбільшого історика, першого Президента України, генія 

українського народу. 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР) 

94(477):342 

І-90 

Історія України: суспільство, культура, державність : навч. 

посібник / П. В. Вербицька [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2019. - 267, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

Розглянуто державотворчі процеси в українській історії, розвиток 

української культури, зміни в території, складі та ідентичності 

населення українських земель від Середньовіччя до сьогодення, а 

також історію Львівської політехніки як освітнього та наукового 

центру. 



 

63.3(5ТУЕ)2-5 

94(560)"5/15" 

К82 

Кримський, Агатангел Юхимович. Історія Туреччини / 

Агатангел Кримський. - Репр. вид. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 

287, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

У книзі видатного українського сходознавця, академіка 

Агатангела Кримського висвітлено цікаві сторінки історії Османської 

імперії XV – XVI ст. – доби її блискучого розквіту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)5 + 63.3(4ФРА)5 

930.1(44:477)"17"Вольтер(092) 

Л84 

Луняк, Євген Миколайович. Вольтер і Україна : [монографія] 

/ Євген Луняк. - Київ : Олег Філюк, 2020. - 120, [2] с. : іл., портр. - 

Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

В монографії Євгена Луняка здійснено комплексний грунтовний 

аналіз українознавчого доробку в творчості видатного французького 

мислителя й просвітника Вольтера. Велику увагу приділено історичній 

ситуації, в якій відбувалася його діяльність, визначено осіб, котрі 

впливали на розвиток українознавчих зацікавлень цього автора, а 

також проаналізовано загалом французьку історіографію ХVІІІ ст., 

присвячену козацькій Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)4/6 

94(477):322.2]"08/19" 

П27 

Перевозчиков, Володимир Іванович. Історія економіки 

українських земель (кінець IX – початок ХХ століття): навч. 

посібник / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик ; за ред. В. О. 

Огнев'юка. - Київ : КНТ, 2020. - 471, [1] с. - Літ.: с. 466-471.  

 

Розглядаються характерні особливості історії економіки 

українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства 

в різні історичні періоди, аналізуються структурні складові, які 

розкривають сутність економічного розвитку українських земель. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.3(4)2/6 

94(=163):39]".../16"(075) 

Я76 

Яровий, Валерій Іванович. Нариси історії західних слов'ян / 

Валерій Яровий. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2020. - 263, [3] с. : 

іл. - Хронол. покажч.: с. 253-255. - Літ.: с. 257-263.  

 

Книга присвячена висвітленню питань, які стосуються 

походження давнього слов'янського етносу. 

 

 

Довідники 

 

 

92.0 

008:62(091) 

І-90 

Історія науки й техніки : навч. посіб. / Р. В. Гула [та ін.]. - Київ 

: Каравела, 2020. - 239, [1] с. : іл., табл. - Ім. покажч.: с. 198-232. - 

Літ.: с. 233-236. - QR коди: с. 237-239.  

 

Розкрито зміст усіх теоретичних аспектів виникнення та еволюції 

науки і техніки як культурних складників, важливу роль відведено 

парадигмальному підходу до їхнього розуміння, послідовно 

висвітлено історію їхнього поступу відповідно до змін культурно-

історичних епох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


