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Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої 

освіти. 
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Передмова 
 

До вашої уваги бюлетень нових надходжень літератури, який 

інформує про видання, що надійшли до бібліотеки в ІV кварталі 2020-го 

року. 

Матеріал розташовано за основними галузями знань, усередині 

розділів – за алфавітом авторів і назв. Бібліографічний опис документів та 

скорочення слів і словосполучень здійснено згідно з ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила». 

Уміщено анотації на книги. 

Кожний бібліографічний запис містить дані про кількість 

примірників і їхнє місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по 

якому дане видання можна замовити в бібліотеці. 
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Навчально-методична та наукова література 

 
005 Управління. Менеджмент 

 

 

1.   

658.5:005(477) 

М 26 

    Маркіна І. А. Менеджмент інноваційно-інвестиційного 

потенціалу промислової сфери: національні та 

глобалізаційні аспекти : монографія / І. А. Маркіна, 

С. М. Марчишинець. – Полтава : Астрая, 2020. – 276 с. 
 

    Монографію присвячено обґрунтуванню та розробці практичних 

рекомендацій щодо ефективного менеджменту інноваційно-

інвестиційного потенціалу промислового сектору економіки України.  

Поглиблено теоретичні основи менеджменту інноваційно-

інвестиційного потенціалу, визначено його системне місце в 

національній економіці. Проведено аналіз розвитку промислового 

сектору економіки України з урахуванням інноваційного підходу, здійснено моніторинг розвитку 

інноваційно-інвестиційного потенціалу машинобудівної галузі України та його системи 

менеджменту. 

    Монографія розрахована на викладачів, здобувачів вищої освіти, наукових працівників та 

фахівців-практиків, які цікавляться питаннями менеджменту інноваційно-інвестиційного 

потенціалу промислової сфери.  
 

Усього примірників: 10 (абонемент наук. літ.) 

 

2.   

658.5:005(477) 

М 26 

    Маркіна І. А. Антикризовий менеджмент підприємств 

агропродовольчої сфери України в умовах 

глобалізаційних викликів : монографія / І. А. Маркіна, 

О. М. Овчарук. – Полтава : Астрая, 2020. – 228 с. 

 
    Монографію присвячено розробці теоретичних, методичних та 

практичних засад щодо вдосконалення антикризового менеджменту 

підприємств агропродовольчої сфери України в умовах глобалізації. 

Поглиблено теоретичні засади антикризового менеджменту підприємств 

агропродовольчої сфери в умовах глобалізацій них викликів, 

обґрунтовано його стратегічні основи та висвітлено інформаційно-

інноваційну складову. Здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку м’ясопереробної галузі 

України, проведено моніторинг розвитку кризових явищ в її діяльності, запропоновано методичні 

підходи до визначення результативності антикризового менеджменту м’ясопереробних підприємств.  

    Монографія розрахована на викладачів, здобувачів вищої освіти, наукових працівників та 

фахівців-практиків, які цікавляться питаннями антикризового менеджменту агропродовольчої сфери 

України. 
 

Усього примірників: 10 (абонемент наук. літ.) 
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3.   
005"20" 
М 50 

    Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики : 

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 квіт. 

2020 р.) / [за ред. І. А. Маркіної]. – Полтава : Астрая, 2020. – 

287 с. 

 
    У матеріалах конференції розглядаються загальнодержавні, галузеві та 
регіональні аспекти методології та практики сучасного менеджменту. 
    Збірник розрахований на науково-педагогічних працівників, 
аспірантів, студентів закладів вищої освіти, фахівців-практиків. 
 
 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
 

4.   
005(477) 
С 28 
    Security managеment of the XXI century: national and 
geopolitical aspects. Issue 2 : collective monograph / Ministry 
of Education and Science of Ukraine, Poltava State Agrarian 
Academy ; in edition I. Markina. – Prague : Nemoros s.r.o., 
2020. – 471 p. 

 
 
 
 
 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
 

 
1/32 Філософія. Психологія. Політика 

33 Економіка. Економічні науки 
 

5.    
32()75.8) 
Г 37 
    Герасимчук Т. Ф. Загальна теорія політики : навч. 
посіб. / Т. Ф. Герасимчук, А. М. Киридон, С. С. Троян. – 
Київ : Кондор, 2017. – 223 [3] с. 
 

    Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії 
політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії в 
загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти 
теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії 
міжнародних відносин.  

    Для студентів вищих навчальних закладів, насамперед тих, які 
навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», 
«Політологія», «Соціологія», «Державне управління» та «Історія». 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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6.  
159.9:32(075.8) 
Г 61 
    Головатий М. Ф. Політична психологія : підручник / 
М. Ф. Головатий. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 
400 с.  
 

    У підручнику розглядається феномен «політична психологія» як 
малодосліджена і мало систематизована в Україні наукова і прикладна 
дисципліна. Розкривається сутність, предмет і мета політичної 
психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. 
аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, 
політичної поведінки та участі, особливості форування національної 
еліти тощо. 
    Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає 
здобути та поглибити знання у сфері політичної психології та політики. 

 

Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 
 

7.  
101(075.8) 
Д 18 
    Данильян О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, 
О. П. Дзьобань. – 3-тє вид., перероб. – Харків : Право, 2020. – 
430 с. 
 

    У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, 
показано її роль і значення в житті суспільства. Охарактеризовано 
історію розвитку філософської думки, її різні напрями та школи. 
Стисло, доступно й змістовно викладено основні розділи філософії. 
Підручник створено на основі курсу лекцій, прочитаного в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  
    Рекомендовано студентам, аспірантам і викладачам закладів вищої 
освіти, а також тим, хто цікавиться філософськими проблемами. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

8.   
339.138(075.8) 

П 34 

    Писаренко В. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / 

В. В. Писаренко, М. О. Багорка. – Дніпро : Пороги, 2020. – 

239, [1] с. 

 

    У навчальному посібнику розглядаються сутність та сфера 

стратегічного маркетингу. Аналізуються маркетингові стратегії росту, 

сегментації та вибору цільового ринку, диференціації та 

позиціонування, конкурентні стратегії. висвітлюються методи 

портфельного аналізу. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, 

таблицями, тестовими завданнями. 

    Навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу та призначений для 

студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання за спеціальністю 075 Маркетинг ОС – 

Магістр. 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
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9.  

159.9(031) 
П 86 
    Психологічна енциклопедія. А–Я / авт.-упоряд. 
О. М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2006. – 422, [2] с. – 
(Серія «Енциклопедія ерудита»). 
 

    В енциклопедії в термінах і поняттях відображено сучасний рівень 
розвитку психологічної науки, охоплено основну інформацію з 
різноманітних її галузей, відомості про багатьох видатних учених-
психологів. Енциклопедія містить 2185 статей. 
    Розрахована на психологів-науковців, практичних психологів, 
спеціалістів соціальної роботи й педагогів, викладачів, аспірантів і 
студентів ЗВО, а також на широке коло читачів, які цікавляться різними 
питаннями психології.  

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

10.    
159.922.6(075.8) 
С 12 
    Савчин М. Вікова психологія : навч. посіб. / М. Савчин, 
Л. Василенко. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : 
Академія, 2017. – 366, [2] с. – (Серія «Альма-матер»). 
 
    У навчальному посібнику висвітлено загальні засади, теоретичні 
основи й історію вікової психології, розкрито особливості психічного 
буття людини від початку життя до останніх днів., яка обумовлена 
особливостями сільськогосподарського виробництва. 
    Адресований студентам закладів вищої освіти. Корисний буде всім, 
кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто намагається 
вибудовувати стосунки на основі знання себе та інших. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

11.   

321.01(075.8) 

Ф 56 

    Філософія політики : підручник / НАН України, АПН 

України, КНУ ім. Т. Шевченка ; [В. П. Андрущенко та ін.]. – 

Київ : Знання України, 2003. – 400 с. 
 

    Підручник знайомить читача з історичним розвитком філософських 

учень про політику, вводить його в змістовний контекст таких опорних 
понять як «буття політичного», «політична влада», «політична система», 
«суб’єкт політичної діяльності», «політична духовність» тощо. 

Одночасно, він аналізує реальні політичні процеси, що здійснюються в 
Україні та світі. Автори не намагаються нав’язати читачеві свої 
політичні оцінки, а навпаки, формують методику й методологію 
дискурсу, завдяки якому кожен має можливість сформувати власне 

судження, оцінку, переконання. Матеріал, що подається підручником, і є цим своєрідним 
теоретичним і філософським підґрунтям. 
 

Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 
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34 Право 

 

 
12.   

340 
І-90 
    Історія вчень про право і державу : хрестоматія / авт.-
уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 
6-те вид., доп. і змін. – Харків : Право, 2014. – 925, [2] с.  
 
    Видання містить короткі конспекти першоджерел з курсу «Історія 
вчень про державу і право» - творів мислителів минулого. Хрестоматію 
складено відповідно до програми навчальної дисципліни. Її матеріали 
можуть бути використані також при вивченні курсів «Теорія держави і 
права», «Філософія права», «Політологія».  
    Адресується тим, хто вивчає історію всесвітньої та вітчизняної 
політико-правової думки, цікавиться всесвітньою і вітчизняною 
політико-правовою класикою, широкому колу читачів.  
 

Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 
 

13.  
340(075.8) 
П 68 
    Правознавство: підручник / [Г. І. Балюк та ін.] ; відп. 
ред. О. В. Дзера. – 12-те вид., стереотип. – Київ : Юрінком 
Інтер, 2019. – 629 с.  
 
    У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, 
розкрито поняття держави, права, провореалізації, розглянуто засади 
основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних 
органів України, основи юридичної деонтології. 
    Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на 
студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх 
навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

14.   

340.12(075.8) 
С 42 
    Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / 
О. Ф. Скакун. – 4-те вид. – Київ : Алерта, 2017. – 524 с.  
 
    Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із 
загільної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних 
закладів України. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх 
теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної 
юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень 
юридичної практики. 
    Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, ад’юнктів, 
викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто 
цікавиться проблемами загального вчення про право й державу. 

 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
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63 Сільське господарство.  
Ветеринарія 

 
 

15.   

016 

Л 73 

    Локес Петро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць 

/ Полтав. держ. аграр. акад. ; [уклад. І. І. Фіненко ; наук. 

ред. Т. П. Локес-Крупка ; відп. за вип. С. В. Макарець]. – 

Полтава : ПДАА, 2018. – 112 с. : фото. – (Серія 

«Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної 

академії» ; вип. 6). 
 

    У виданні відображено основні етапи життя, наукову, виробничу та 

педагогічну діяльність доктора ветеринарних наук, професора 

Локеса П. І. Покажчик містить інформацію про науковий доробок 

вченого, а також перелік публікацій про нього. 

    Видання рекомендовано науковим працівникам, аспірантам, 

здобувачам вищої освіти, спеціалістам ветеринарної галузі та всім зацікавленим розвитком 

вітчизняної ветеринарної науки, а також широкому загалу тих, хто знав Петра Івановича Локеса та 

береже у своєму серці світлу памʼять про нього. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
16.   

633(075.8) 

С 71 

    Спеціальна селекція і насінництво польових культур : 

навч. посіб. / НААН України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва, Нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; за 

ред. В. В. Кириченка. – Харків : Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва, 2010. – 462, [1] с. 
 

    У посібнику розглянуто основні питання спеціальної селекції і 

насінництва зернових, круп’яних, зернобобових і олійних культур, що 

вирощуються в Україні, а саме: пшениці озимої м’якої, пшениці ярої 

м’якої і твердої, тритикале озимого та ярого, жита озимого, ячменю 

ярого, кукурудзи, проса, гороху, сої та соняшнику.  

    Узагальнено дослідження з насінництва, представлено дані щодо механізації робіт, пов’язаних 

із вирощуванням доказового і базового насіння, з його підготовкою до використання у товарному 

виробництві. 

    Видання рекомендовано студентам, магістрам, аспірантам, викладачам ВНЗ та науковим 

співробітникам НДУ біологічного та сільськогосподарського напрямів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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17.   

60:636.082.4(075.8) 

У 74 

    Усенко С. О. Біотехнологія, розведення та відтворення 

тварин : [навч. посіб.] / С. О. Усенко, О. О. Васильєва, 

Б. С. Шаферівський. – Полтава : ПДАА, 2020. – 222 с. 
 

    Навчально-методичний посібник для практичних та лабораторних 

занять із дисциплін «Біотехнологія», «Технологія відтворення тварин» 
та «Розведення сільськогосподарських тварин» здобувачами вищої 
освіти ІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва.  

    Навчально-методичне видання висвітлює основні теми, які дають 
змогу самостійно вивчити вищезазначені дисципліни. До кожної теми 
поданий короткий виклад теоретичного матеріалу, завдання для 

самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

18.   

60:636.082.4(075.8) 

У 74 

    Усенко С. О. Біотехнологія та відтворення тварин : 

[навч. посіб. (конспект лекцій)] / С. О. Усенко, 

О. О. Васильєва. – Полтава : ПДАА, 2020. – 107 с. 
 

    Навчальний посібник для вивчення дисциплін «Біотехнологія» та 
«Технологія відтворення тварин» здобувачами вищої освіти ІІ–ІV рівнів 

акредитації зі спеціальності Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва.  
    Навчальне видання висвітлює основні теми лекційного матеріалу, які 

дають змогу самостійно вивчити вищезазначені дисципліни. До кожної 
теми поданий короткий виклад теоретичного матеріалу, завдання для 
самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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658 Організація підприємств 

 

 
19.   

658.14(075.8) 

Т 98 

    Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. 

/ Ю. М Тютюнник, Л. О. Дорогань-Писаренко. 

С. В. Тютюнник. – 2-ге вид., змін. і допов. – Полтава : 

Астрая. 2020 – 434 с. 

 
    Навчальний посібник містить викладення сучасних питань 

фінансового аналізу. Структурно кожна тема включає теоретичний 

матеріал, приклади практичних розрахунків і висновків, запитання для 

перевірки знань і тести, що забезпечує системне формування 

теоретико-методичних знань і прикладних навичок проведення 

фінансового аналізу. 

    Для добувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Облік і 

оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування. Навчальний посібник також може бути 

корисним для керівників підприємств, бухгалтерів, фінансистів, менеджерів, аудиторів, 

працівників банківських установ, податкової та статистичної служб, органів державного 

управління.  

Усього примірників: 16 (абонемент навч. літ.) 

 

 

 

 

 
8 Мова. Мовознавство. 

Художня література. Літературознавство 
 

 
20.  

821.111 
Г 74 

    Гоукінз П. Глибоко під водою : роман / Пола Гоукінз ; 

пер. з англ. Г. Яновської. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 313, [5] с. 
 
    Затон Утоплениць біля тихого англійського містечка. Над ним – стрімка 
скеля, з якої протягом століть стрибали чи просто падали в темну воду 
жінки. Письменниця Нел Ебботт, зачарована моторошними переказами та 
легендами, починає писати роман про це місце.. а потім її тіло знаходять у 
затоні. Ведеться розслідування, і невдовзі стає зрозуміло, що мешканці 
містечка щось приховують. Їхню свідомість віками отруює зло, яке 
ховається в обтяжених чорними таємницями водах затону. Кожен із цих 
людей має свою зловісну таємницю. чи встигне детектив Шон Таунсенд 

розгадати її до того, як вода затону прийме у свої глибини нову жертву? 
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
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21.   
821.161.2 
Д 21 
    Дашвар Л. Биті є. Кн. 1 : Макар / Люко Дашвар. – 
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 284, [2] с.  

 
    Красиве життя, про яке Макар мріяв зі студентства, йому не 
належить: машина службова, квартира чужа, гроші остогидлої 
коханки... Колись омріяний капітал штовхнув його в обійми впливової 
Марти – тоді він зробив свій перший крок угору… сходами, що ведуть 
униз. Він зрозумів це, коли закохався. Його побудоване на брехні щастя 
виявилося крихкішим за картковий будинок, а його план повернення 
втраченого загрожує занапастити ще кілька життів…  
 

 
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 

 

22.   
821.161.2 
Д 21 

    Дашвар Л. Биті є. Кн. 2 : Макс / Люко Дашвар. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 284, [2] с. 

 
    Пів року незалежності – на більше Макса не вистачило. Заради чого 
він б’ється головою об глуху стіну, порвав із батьками, злидарює? Його 
дівчина втекла, не підтримала його відчайдушних спроб стати 

мужчиною… Прийняти фінансову допомогу рідних і гидувати нею – 
оце по-Максовому, так чинить справжній метросексуал! Він не став 
героєм для коханої, коли вона тонула, а тепер за власні гроші купує собі 
право боротися за виживання, наче «останній герой»…  

 
Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 

 

23.   
821.161.2 
Д 21 
    Дашвар Л. Биті є. Кн. 3 : Гоцик / Люко Дашвар. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 268, [2] с. 

 
    Гоцик ані хвилини не сумнівався: Люба померла. Але що для нього 

означала ця втрата? Повернення до рідного села й перетворення на 
фермера, який шукає дружину? Швидко знудився. Ліпше вже все 
покинути й податися світ за очі, кудись до Європи, де саме 
поневіряється його мати. Дивак Ілія стає його супутником у мандрах – 

підступним другом і вірним ворогом. Разом вони ділитимуть чужий 
скарб і чужу дівчину. Чи вистоять непохитні Гоцикові принципи у 
двобої з людською гідністю, дружбою та коханням?  
 
 

 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
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24.  

821.161.2 

Д 21 

    Дашвар Л. На запах м’яса : роман / Люко Дашвар. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 364, [2] с. 

 
    Що змусило молоду дівчину з великого міста втекти до глухого села й 
оселитися в занедбаній хатині, а хазяйновитого та заможного майстра на 

всі штуки перетворило на алкоголіка, який працює за пляшку? Вони 
стануть одне для одного справжнім еліксиром, що подарує зцілення та 
забуття. але чи зможуть вони притлумити той потяг до «м’яса», що йде з 

самого низу людської натури?  

 

 
Усього примірників:1 (абонемент худ. літ.) 

 

25.   
821.12 

Д 42 
    Джордано П. Чорне і сріблясте : [роман] / Паоло 
Джордано ; пер. з італ. Андрія Маслюха. – Львів : Вид-во 
Старого Лева, 2016. – 124, [4] с. 

 
    Завдяки цій книжці надзвичайно проникливого і спостережливого 
молодого письменника можна ще раз переконатися, наскільки пов’язані, 
ба навіть тісно переплетені між собою життя і смерть, наскільки сильні 
взаємні впливи існують між ними. З іншого боку, це дуже реалістична 
розповідь про сім’ю і стосунки між її членами. Як і в першому своєму 
романі, Паоло Джордано знову говорить про самотність і про те, як люди 
намагаються її долати.  
    Попри невеликий обсяг, цей майстерно написаний, бездоганний 
стилістично і дещо елегійний роман не раз спливатиме потім у пам’яті, 

спонукаючи до роздумів і залишаючи дивний гірко-солодкий післясмак.  
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
 

26.  

811.161.2 

З-34 

    Зарівна Т. Сходження на Кайзервальд : [оповідання] / 

Теодозія Зарівна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 

226, [4] с. 
 
    Нову книгу прози Теодозії Зарівної сформували вісім оповідань, дві 
повісті та нариси-спогади під назвою «Сонце сходить у Чорткові».  
Твори письменниці дозволяють зануритися в майстерно відтворену 
атмосферу різних часів: періоду козаччини, сталінської та брежнєвської 
«епох», «несамовитих» «дев’яностих», актуальної російсько-української 
війни. І за всім цим та крізь усе це – постать і спостережливість авторки, 
котра працює зі словом, ніби вишиває на полотні чи висаджує 
вибагливий квітковий візерунок на клумбі. 

    Незважаючи на загальний мінорний настрій, книга неодмінно залишить у вас враження душевної 
теплоти і щирості.  
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
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27.    
82(091)(1-87)(075.8) 
І-90 
    Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / 
[В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та 
ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка.  – 2-ге вид., стереотип. – Київ : 
Академія, 2012. – 430, [1] с. – (Серія «Альма-матер»). 
 

    У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища 
зарубіжного письменства ХХ століття на загально естетичному, 
національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві 
письменницькі постаті і їхні твори, важливу додаткову інформацію. 
    Підручник адресований студентам філологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів та усім, хто цікавиться зарубіжною 
літературою, намагається пізнати життя і творчість найвидатніших 
письменників ХХ ст., найзначущіші їхні надбання. 

 

Усього примірників: 4 (абонемент наук. літ.) 

 
28.  

811.133.1 

К 56 

    Дідьє ван Ковеларт. Майже вільна : [роман] / Дідьє ван 

Ковеларт ; пер. з фр. Павла Мигаля. – Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2018. – 187, [3] с. 
 

    Ця книжка – насамперед про внутрішню свободу і можливість бути 
вільним від стереотипів, умовностей, сумнівів, а головне – про 
сміливість дозволити собі бути щасливим.  
    Молода дівчина, чемпіонка з пілотажних маневрів, після аварії 
прикута до інвалідного візка. вона втратила здатність ходити, та понад 
усе мріє про небо – лише в польоті відчуває себе по-справжньому 
вільною. Доля звела її з чоловіком, який, ховаючись за костюмом 
офісного працівника, марить горами. Дівчина спробувала відкрити для 

нього не лише небо, а й своє серце. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 

29.   
808.5(075.8) 
К 91 
    Куньч З. Риторика : підручник /  З. Куньч, 
Г. Городиловська, І. Шмілик ; Мін-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2-ге вид., 
допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 496 с. 
 
    Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й гарно 
розмовляти з колегами, друзями, рідними; коректно й переконливо вести 
дискусію; цікаво й розумно будувати свій виступ перед широкою 
аудиторією. Усіх цих та ще багатьох інших умінь навчає наука, яка 
впевнено утверджується в сучасній системі української освіти, - риторика.  
    У підручнику подано систематизовані матеріали і термінологічні 
словнички з усіх основних розділів риторики, а також запропоновано 
низку завдань для поглиблення знань і закріплення навичок. 

    Підручник адресовано студентам, викладачам, керівникам різного рівня, політикам, 
громадським діячам – усім, хто прагне словом завойовувати прихильність людей. 
 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
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30.  
821.111(540) 
Р 65 

    Рой А. Бог Дрібниць : [роман] / Арундаті Рой ; пер. з 

англ. Андрія Маслюха. – Львів : Вид-во Старого Лева, 

2018. – 424, [4] с.  
 
    Це перший роман Арундіті Рой, індійської письменниці та громадської 
активістки, який одразу здобув світове визнання й отримав Букерівську 
премію. Події розгортаються в південно-індійському штаті Керала, у 
мальовничому, але й грузькому світі невеликого містечка на берегах 
могутньої ріки. У світі каст, традицій, комуністичного руху, занедбаної 
краси та понівечених людських доль. На тому строкатому тлі Амму, 
розлучена молода матір двох близнюків, Рахелі та Ести, повернулася до 
батьківського дому і якось уночі покохала чоловіка, якого її діти любили 
вдень. І порушила основоположні закони функціонування тамтешньої 

громади. і була покарана разом зі своїми дітьми. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
 

31.   
81:316.77(075.8) 
С 30 
    Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : навч. 
посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 
2010. – 237, [1] с. – (Серія «Альма-матер»). 
 
    Уміння спілкуватися є винятково важливою людською компетенцією, 
однією з передумов досягнення успіху в будь-якій справі. Розвинена мовна 
особистість знає і ефективно використовує лінгвістичні, соціолінгвістичні, 
прагматичні аспекти комунікації, правила комунікативної поведінки в 
різних ситуаціях.  
    Виробленню належної мовної культури покликаний сприяти матеріал 
пропонованого навчального посібника, адресованого передусім студентам 
вищих навчальних закладів. Корисний він буде вчителям-філологам, 
журналістам, фахівцям із реклами і паблік рілейшиз та усім, для кого 
ефективне спілкування є засобом досягнення особистісної та ділової мети. 

 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
 

32.  
159.9 
Я 51 

    Ялом І. Брехуни на кушетці. Психотерапевтичні оповіді 

/ Ірвін Ялом ; [пер. з англ. Віри Кучменко]. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 509, [2] с. 
 
    Ірвін Ялом – професор Стендфорського університету, за чиїми 
підручниками навчаються тисячі майбутніх лікарів у всьому світі. 
ризикнувши перейти від психіатрії до письменництва, створив новий 
жанр навчальної оповіді, у якій щиро й дотепно розповідає про випадки зі 
своєї психіатричної практики. 
    За допомогою історії Ернеста Леша, досвідченого фахівця, автор 
відкриває перед читачем зворотний бік психотерапії. Які таємниці 
минулого приховує Ернст, про що він думає під час чергового сеансу, 
дивлячись на свого пацієнта? І, зрештою, хто він такий: бог чи людина зі 

своїми хибами та слабостями? Перед вами – психотерапія без прикрас. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент худ. літ.) 
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Періодичні видання 

(I–ІV кв. 2020 р.) 
 

1. Агроекологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Ін-т агроекології і 

природокористування НААН України, ДУ «Ін-т охорони грунтів України», Всеукр. 

громад. орг. «Асоціація агроекологів України». – Київ, 2020. – № 1, 2. 

2. Ветеринарна практика : щокв. наук.-практ. журн. для спеціалістів вет. 

медицини / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет. медицини України». – Київ, 2020. – № 1, 2, 

3. 

3. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Держ. вид-во «Пед. 

преса», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – № 1, 2, 3. 

4. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – Київ, 

2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

5. Вісник Книжкової палати : щоміс. наук.-практ. журн. / ДНУ «Книжкова 

палата України ім. Івана Федорова», Харк. держ. акад. культури. – 2020. – № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

6. Вісник Національної академії правових наук України : наук. юрид. журн. / 

НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 1, 2, 3. 

7. Вісник. Офіційно про податки : офіц. вид. Держ. фіскал. служби України / 

Держ. фіскал. служба України. – Київ, 2020. – № 1/2, 3/4, 5/6. 

8. Вісник Полтавської державної аграрної академії : наук.-вироб. фах. журн. / 

Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – № 1. 

9. Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, ЦСПД, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові 

України. – 2020. – № 1/2, 3, 4, 5, 6/7. 

10. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – 

Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 

11. Економіка України : наук. журн. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. 

НАН України». – Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

12. Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська 

фірма «Аналітик», Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. 

13. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казнач. служба України. – 

Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

14. Корми і факти : щоміс. журн. про корми і годівлю / ТОВ «Вид-во АГРО 

ПРЕС». – 2020. – № 1, 6. 

15. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. / 

М-во юстиції України. – Київ, 2020. – №1–20, 21–49, 50–74, 75–89, 90–97. 

16. Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. 

журн. / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

17. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ 

«Пожосвіта». – Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

18. Право України : щоміс. юрид. журн. / Нац. акад.. прав. наук України [та ін.]. – 

Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 



 17 

19. Приватний підприємець / ВБ «Володимир Дудник». – Дніпро, 2020. – № 1–23. 

20. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1, 

2, 3, 4, 5. 

21. Статистика України : щокв. наук.-інформ. журн. / Держ служба статистики 

України, НДІ статист. дослідж., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Нац. акад. 

держ. управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. 

22. Тваринництво України : наукометр. журн. / М-во аграр. політики та 

продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2019. – № 9/10, 2020. – 

№ 2. – (Об’єднаний вип.); 2019. – № 11/12, 2020. – № 3. – (Об’єднаний вип.). 

23. Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. / ДНУ «Укр. н.-д. ін-т 

прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва 

ім. Леоніда Погорілого [та ін.]. – Дослідницьке, 2020. – № 1, 2, 3. 

24. Українська мова : щокв. наук.-теорет. журн. / НАН України, Ін-т укр. мови. – 

Київ, 2020. – № 1, 2. 

25. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад. 

фінанс. упр.». – Київ, 2020. – № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

26. Фінансовий контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. / ДП «Держ. упр. 

комплексного забезпечення», Ун-т держ. фіскал. служби України, Київ. нац. торг.-

екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

27. Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-

т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ, 2020. – 

№ 1, 2, 3. 

28. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – Київ, 2020. – № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 

 

 
 

 

 

 


