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Передмова 
 

До вашої уваги бюлетень нових надходжень літератури, який 

інформує про видання, що надійшли до бібліотеки в І кварталі 2021-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 

 
34 Право 

 

 

1.   

351.87(477)(075.8) 

А 31 

    Адміністративне судочинство : навч. посіб для 

підготовки до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, 

Т. Є. Дяків]. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 186 с.  

 
    Призначенням навчального посібника є надання знань щодо 

основних категорій адміністративного судочинства, механізмів 

судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що 

виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з системою 

спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство. 

    Видання містить стислий виклад курсу адміністративного 

судочинства та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів 

юридичних навчальних закладів 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
2.   

347.9(477)(075.8) 

В 19 

    Васильєв С. В. Цивільний процес : підручник / 

С. В. Васильєв. – Київ : Алерта, 2019. – 506 с. 

 
    Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Цивільний процес» для юридичних факультетів і закладів 

вищої освіти. у ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного 

процесуального права України, які становлять його систему.  

    Підручник розрахований на студентів-юристів для підготовки до 

заліків та іспитів із цивільного процесу. 

 
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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3.   

346.1(477) 

Г 72 

    Господарське судочинство. Процесуальні документи. 

Практичний коментар та зразки : [посібник] / [упоряд.: 

К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – 

Київ : Центр учб. літ., 2020. – 176 с. 

 
    Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, 

керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців. 

читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного 

характеру з урахуванням останніх змін до чинного законодавства. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
4.   

349.6(477)(075.8) 

Е 40 

    Екологічне право України. Особлива частина : навч. 

посіб. / Мін-во внутр. справ України, Харків. нац.. ун-т 

внутр. справ ; [О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир 

[та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 432 с. 
 

    Навчальний посібник висвітлює проблеми правової охорони 

навколишнього природного середовища, правовий режим територій, 

об’єктів природно-заповідного фонду та питання міжнародно-правової 

охорони довкілля. 

    Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 

спеціальностями Правознавство, Правоохоронна діяльність та 

працівників правоохоронних органів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

5.   

340.11=111(075.8) 

Л 38 

    Legal English : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого ; [В. П. Сімонок, О. І. Зелінська, 

О. В. Каданер та ін.] ; за ред. В. П. Сімонок, 

О. Ю. Кузнецової. – Харків : Право, 2020. – 332 с. 
 

    Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої 

освіти спеціальності Право й має на меті розвиток мовних, мовленнєвих 

та лінгвосоціокультурних компетентностей, необхідних для 

ефективного професійно-орієнтованого усного й писемного спілкування 

та формування термінологічного апарату англійської мови в межах 

загально-юридичних тем, об’єднаних у шість тематичних блоків: Legal 

Systems, Careers in the Low, Judicial Systems, Criminal Law and Criminal Proceedings, Civil Justice, 

International and European Law. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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6.  

346.9(477)(075.8) 

Н 63 

    Ніколенко Л. М. Господарське процесуальне право 

України : підручник / Л. М. Ніколенко, Н. В. Іванюта ; 

Мін-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : 

Дакор, 2020. – 276 с.  
 

    У підручнику висвітлено організаційно-правові засади 

господарського судочинства, правове регулювання господарського 

судочинства, джерела та принципи господарського процесуального 

права; викладено постадійний розвиток процесу, порядок оскарження 

рішень, які приймаються господарськими судами, їхнє виконання, а 

також розглядається третейське судочинство. 

    Підручник підготовлено з урахуванням нормативних актів станом на 01 грудня 2019 року та 

матеріалів судової практики. 

    Для студентів, курсантів, аспірантів та викладачів навчальних закладів, адвокатів, нотаріусів, а 

також працівників судових та правоохоронних органів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
7.   

341.9:34(37)(075.8) 

Р 51 

    Римське приватне право : навч. посіб для підготовки до 

іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : 

Центр учб. літ., 2020. – 135 с. 

 
    У навчальному посібнику аналізуються основні поняття римського 

приватного права, характеристика та джерела римського права, вчення 

про особи, вчення про сімейні відносини, вчення про позов, вчення про 

речове, зобов’язальне та спадкове право. 

    Структура навчального посібника визначена навчальною програмою 

курсу й побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні 

матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на 

питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. 

    Для студентів та слухачів юридичних навчальних закладів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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37 Освіта 

 

 

8.  

378(09) 

П 52 

    Полтавська державна аграрна академія. 100 років 

звершень / авт.-упоряд.: А. А. Кочерга, М. М. Опара, 

В. М. Писаренко, В. М. Самородов, М. А. Якименко. – 

Київ : Літопис, 2020. – 352, [1] с. 
 

    Дане історико-презентаційне видання присвячене 100-річчю 

Полтавської державної аграрної академії – відомого в Україні та за її 

межами закладу вищої освіти. У книзі висвітлено основні віхи історії 

академії, розкрито тенденції та особливості її діяльності на різних 

етапах, представлено досягнення педагогічного колективу та здобутки 

науковців вишу. Окремий розділ присвячено випускникам ПДАА, які 

діляться своїми спогадами про незабутні студентські роки та висловлюють подяку мудрим 

наставникам. 

    Книга адресована широкому колу читачів. 
 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 

 

 

9.   

378.4(075.8) 

У 59 

    Університетська освіта : навч. посіб. / 

Людмила Дорогань-Писаренко, Олександр Безкровний, 

Ольга Лега, Оксана Песцова-Світалка. – Полтава : 

ПДАА, 2020. – 142 с. 
 

    Навчальний посібник складено відповідно до спеціальних (фахових) 

компетенцій здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

визначених в освітньо-професійних програмах. У посібнику розглянуто 

теоретико-методологічні особливості університетської освіти в розрізі 

існуючих елементів вищої освіти в Україні. Теоретичний матеріал 

доповнено схемами, рисунками, таблицями, у яких наводяться окремі 

інформаційні дані. До кожної теми дисципліни запропоновано перелік рекомендованої літератури. 

    Для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальностей Філологія, 

Політологія, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування за ступенем 

«Бакалавр». 
 

Усього примірників: 40 (абонемент навч. літ.) 

 
 
 
 

 
 



 8 

5 Природничі науки 
 
 

10.   

504(075.8) 

Д 44 

    Дідух Я. П. Популяційна екологія : [учб. посіб.] / 

Я. П. Дідух ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ін-т 

ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ : 

Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. 

 
    У посібнику показано розвиток популяційного підходу та його місце 

в системі екологічних дисциплін; дається визначення популяції, її 

характеристики; розглядаються питання енергетики, екології, географії, 

динаміки, еволюції, адаптації, взаємодії популяцій; оцінюється місце 

популяції в біоценозі та екосистемі. 

    Для студентів, викладачів та спеціалістів екологів та біологів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
11.   

581.524.1(075.8) 

Е 45 

    Екологічна біохімія : навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, 

В. М. Войціцький, Ю. Д. Бабенюк [та ін.] ; Мін-во освіти і 

науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2005. – 437 с. 

 
    У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти 

реакцій організмів на вірусну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії 

мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребетних і 

хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та 

адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі 

дії іонізуючої радіації; розглянуто механізми біодеградації 

ксенобіотиків, зв’язки біохімічної екології з біотехнологією. 

    Для студентів, аспірантів, а також спеціалістів усіх галузей біології та наукових співробітників, 

котрі займаються вивченням і збереженням біорізноманіття. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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12.   

504.064(075.8) 

І-62 

    Інженерна екологія : підручник / В. А. Баженов, 

В. М. Ісаєнко, Ю. М. Саталкін [та ін.] ; за заг. ред. 

В. П. Бабака. – Київ : НАУ, 2006. – 492 с. 
 

    Підручник містить міждисциплінарний систематизований курс 
навчання з інженерної екології для підготовки інженерів технічних 
спеціальностей та інженерів-екологів. Висвітлено концептуальні, 
методологічні, нормативно-правові, технологічні й етичні основи 
інженерно-екологічного забезпечення переходу на екологічно чисті 
моделі виробництва; екологічні аспекти інноваційного розвитку з 
технологічним передбаченням; нормативні екологічні механізми 
підвищення ефективності виробництва з урахуванням європейських і 

міжнародних вимог екологізації життєвого циклу продукції. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

13.   

504:71(075.8) 

К 49 

    Клименко М. О. Збалансоване використання земельних 

ресурсів : навч. посіб. / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, 

Т. М. Колесник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 552 с. 
 

    Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо 

принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних 

ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану.  

    Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

14.   
582.929.3(477) 

Ш 42 

    Шелудько Л. П. М’ята перцева (селекція і насінництво) : 

монографія / Л. П. Шелудько. – Полтава : Вид-во 

«Полтава», 2004. – 200 с. : іл. 
 
    У монографії висвітлено стан і перспективи розвитку селекції і 
культивування цінної лікарської рослини м’яти перцевої в Україні. 
Узагальнено дані багаторічних досліджень із вивчення методів 
створення вихідного матеріалу м’яти. Досліджено біологічні, 
морфологічні та господарські властивості зібраної колекції видів, 
підвидів, сортів і сортозразків м’яти. Розглянуто питання насінництва, 
апробації сортових посадок. Наведено характеристику створених 
автором високопродуктивних сортів м’яти. 

    Монографія розрахована на селекціонерів, біологів, практиків. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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63 Сільське господарство. 
 
 

15.   

635(03) 
Б 90 
    Бублик Б. А. Умный огород круглый год. Тыща уловок 

огородника / Б. А. Бублик, В. Т. Гридчин. – Ростов-на-
Дону : Владис ; Москва : РИПОЛ классик, – 2012. – 256 с. : 
ил. 
 

    За словами авторів книги, їхній «интернациональный тандем» решил 

рассказать об уйме связей, подмеченных пристрастным глазом в 
природе и прилаженных с пользой и для самой природы, и для 
земледельца».  
    Книга розрахована на широке коло читачів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

16.   
631.5 
Г 83 
    Гридчин В. В. Азы плодородия и успешного земледелия 

/ В. В. Гридчин. – 2-е изд., перераб. – Киев : К Земле с 
любовью, 2010. – 112 с. – (Библиотека органического 
земледелия ; вип. 6) 
 

    У книзі викладено досвід успішного землеробства, спостереження, 
нові точки зору. Основна мета – допомогти зрозуміти явища, що 
відбуваються в грунті, а також із рослинами в процесі їхнього розвитку; 
сприяти впровадженню надзвичайно простих і ефективних методів 
землеробства; підняти врожайність вирощуваних культур; створити 
умови для нарощування родючості землі; успішно впоратися з 
шкідниками, бур’янами та хворобами сільськогосподарських культур. 

    Для дачників, фермерів та творчих землеробів, а також широкого загалу читачів. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

17.   
634.7(049.3) 
Д 45 
    Дикун М. О. Інтенсивна технологія вирощування 

суниці садової і малини у незахищеному грунті : практ. 
рек. / М. О. Дикун. – Київ : Хвиля, 2009. – 64 с. : іл. 
 

    У даному виданні автор ділиться з читачами власним досвідом по 
вирощуванню багатого, високоякісного, екологічно чистого врожаю 
ягід у своєму господарстві. Приведені в книзі практичні рекомендації по 
інтенсивній технології вирощування суниці садової та малини в 
незахищеному грунті дозволяють досягти високої економічної 
ефективності та якісних показників у цій справі.  
    Книга призначена для фахівців сільського господарства, фермерів, 
дачників, власників присадибних ділянок. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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18.   
634.7(049.3) 
Д 45 
    Дикун М. О. Інтенсивні технології вирощування 
органічної (екологічно чистої) полуниці садової, малини, 
ожини, смородини і аґрусу у незахищеному грунті : практ. 
рек. / М. О. Дикун, В. В. Козак. – Київ : Агросвіт України, 
2012. – 76 с. : іл. 
 
    У даному виданні автори ділиться з читачами власним досвідом з 
вирощування багатого, високоякісного, органічного (екологічно 
чистого) врожаю ягід у своєму господарстві. Уперше в Україні поряд із 
традиційними інтенсивними технологіями надано практичні 
рекомендації з вирощування органічної (екологічно чистої) полуниці 
садової, малини, ожини, смородини й агрусу в незахищеному грунті, які 

дозволяють досягти високої економічної ефективності та якісних показників у цій справі.  
    Книга науково-популярного характеру призначена для фахівців сільського господарства, 
фермерів, дачників, власників присадибних ділянок. 
 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 

 
19.   

632.937 
К 60 
Колесников Л .О. Энтомофаги в биологическом 
земледелии (экологически безопасная защита растений от 
вредителей при выращивании плодовых культур) / 
Л. О. Колесников, О. Л. Колесникова. – Полтава : [б. и.], 
2010. – 48 с. 
 

    Автори видання мали за мету показати все різноманіття живих 
організмів, які стоять на сторожі врожаю та здатні знизити чисельність 
шкідників овочевих та садових культур до економічно незначної 
величини. Книга має практичну значущість для овочівників та 
садівників. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
20.   

631.17(075.8) 
П 30 
    Петров П. В. Агротехнологія і технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур : навч. 
посіб. / П. В. Петров, Т. Є. Посполітак, Є. О. Юркевич. – 
Київ : Аграрна освіта, 2009. – 268 с. 
 

    У навчальному посібнику розглянуто особливості виконання 
технологічних операцій з використання кращих зразків техніки 
вітчизняного та зарубіжних виробників, системи добрив та захисту 
рослин. Наведено зразки 28 технологічних карт сільськогосподарських 
культур із переліком усіх операцій з кожної культури, що дасть 
можливість студентам самостійно розробити технологічні карти та 
визначити обсяг прямих витрат. 

Посібник призначено для викладачів та студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також 
керівникам і спеціалістам сільськогосподарських підприємств різних форм власності. 
 

Усього примірників: 118 (абонемент навч. літ.) 
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21.   
631.5(477) 
П 34 
    Писаренко В. М. Управління агротехнологіями за умов 
посух : монографія / В. М. Писаренко, В. В. Писаренко, 
П. В. Писаренко. – Полтава : [Смірнов А. Л.], 2020. – 161, 
[1], с. 
 
    В основу книги покладено матеріали щодо теорій змін клімату, 
можливого впливу повʼязаних із цим посух на землеробство України, 
науковий та практичний досвід з управління агротехнологіями по 
зменшенню негативного впливу дефіциту вологи на продуктивність 
сільськогосподарських культур. 
    Книга розрахована на керівників та спеціалістів аграрних 
підприємств, викладачів і здобувачів вищої освіти аграрних навчальних 

закладів та науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами екології, охорони навколишнього 
середовища та виробництва сільськогосподарської продукції.  
 

Усього примірників: 9 (абонемент наук. літ.) 
 

22.   
636(049.3) 

Р 36 

    Рекомендации по органическому животноводству. 

Стандарты Европейского Союза для органического 

производства сельскохозяйственной продукции : метод. 

рек. / Ассоциация органического земледелия и садоводства ; 

[под. ред. Горловой С. Ф.]. – Донецк : АОЗиС, 2007. – 92 с. 
 

    У рекомендаціях викладено комплекс технологічних прийомів, які 
використовуються в органічному тваринництві. Також представлені 
Стандарти Європейського Союзу для органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції на підставі Постанови Ради (ЄЕС) 
№ 2092/91 від 24.06.1991 року для органічного (екологічно 

обґрунтованого) виробництва сільськогосподарської продукції. 

    Книга розрахована на виробників сільськогосподарської продукції, студентів і широке коло 
читачів. 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
 

23.   

633:631.17(049.3) 
Р 36 
    Рекомендации по органическому полеводству : метод. 

рек. / Ассоциация органического земледелия и 
садоводства ; [под. ред. Горловой Е. В.]  – Донецк : 
АОЗиС, 2007. – 84 с. 
 
    У рекомендаціях викладено комплекс технологічних прийомів по 
вирощуванню продукції методами органічного рільництва. 
    Книга розрахована на виробників сільськогосподарської продукції, 
науковців, студентів і широке коло читачів. 

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

635:631.17(049.3) 

Р 36 

    Рекомендации по органическому садоводству : метод. 

рек. / Ассоциация органического земледелия и 

садоводства ; [под. ред. Горловой Е. В.]. – Донецк : 

Формат-плюс, 2007. – 72 с 
 

    У рекомендаціях викладено комплекс технологічних прийомів по 

вирощуванню плодово-ягідної продукції методами органічного 

садівництва. 

    Книга розрахована на виробників продукції садівництва, науковців, 

студентів. 
 

 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
25.   

631.95(038+035) 

С 42 

    Словник-довідник з агроекології / Укр. акад. аграр. 

наук, Ін-т агроекології ; за наук. ред. О. І. Фурдичка. – 

Київ : Основа, 2007. – 270, [2] с. 
 

    У словнику-довіднику в стислій формі подано науково обґрунтоване 

тлумачення близько 2 000 термінів і понять у галузі агроекології. 

Видання розраховане на широке коло фахівців аграрної науки, учених, 

науковців і практиків, а також тих, хто розробляє і впроваджує 

екологічно зорієнтовані агротехнології та здійснює системні 

спостереження за станом довкілля й ресурсів агросфери.     
 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
26.   

636.4 

С 91 

    Сучасні методики досліджень у свинарстві 

(присвячується 75-річчю від дня заснування Інституту 

свинарства ім. О. В. Квасницького УААН) / Укр. акад. 

аграр. наук, Полтав. держ. аграр. акад., Ін-т свинарства 

ім. О. В. Квасницького УААН ; [редкол.: В. П. Рибалко 

(відп. ред.), М. Д. Березовський, Г. А. Богданов та ін.]. – 

Полтава: [б. в.], 2005. – 228 с. 
 

    У збірнику представлено наукові статті з різноманітних проблем 

свинарства. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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27.  

637(075.8) 
Т 38 
    Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва : підручник / О. Т. Бусенко, В. Д. Столюк, 
М. І. Маценко [та ін.] ; за ред. О. Т. Бусенка. – Київ : 
Агроосвіта, 2014. – 493 с. : іл. 
 
    У підручнику викладено питання основ живлення 
сільськогосподарських тварин, оцінювання поживності кормів, 
наведено їхню класифікацію та характеристику, сучасні технології 
заготівлі кормів та їхню підготовку до згодовування. Описано 
традиційні та промислові технології виробництва молока, м’яса, вовни, 
курячих яєць, риби, продукції бджільництва, кролівництва та 
звірівництва, їхню переробку. Розглянуто особливості виробництва 

продукції тваринництва в особистих і фермерських господарствах.  
    Для підготовки студентів вищих навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації. 
 

Усього примірників: 19 (абонемент навч. літ.) 
 

28.   
636.082.2(075.8) 
Т 76 
    Трофименко О. Л. Спеціальна генетика (Генетика 
відтворення) : навч. посіб./ О. Л. Трофименко, 
В. М. Туринський. – Київ : Аграрна освіта, 2011. – 240 с. 
 
    У посібнику викладено сучасні відомості про генетику відтворення 
тварин, доцільність і перспективи селекції тварин як за окремими 
параметрами, так і за комплексом складових їхньої репродукції. 
Розглянуто підходи щодо ядерної і позаядерної селекції елементів 
генома в ланцюзі: ген – ознака – тварина. Висвітлено теми генетико-
селекційного забезпечення здорового відтворення с.-г. тварин і, як 
виняток, патологічного (аномального). Наведено особливості 
відтворення, темпи та еволюційні напрями здійснення відтворення, його 

фенотипу та феногенотипу. 
    Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю. 
 

Усього примірників: 68 (абонемент навч. літ.) 

 

29.   
631.527:016(092) 
У 74 
    Черныш О. А. Академик В. Н. Ремесло – ученый и 
организатор сельскохозяйственной науки (1907–1983) (к 
100-летию Мироновского института пшеницы 
им. В. Н. Ремесло) / О. А. Черныш, В. А. Вергунов ; науч. 
ред. Н. Д. Безуглый ; НААН Украины, Гос. науч. с.-х. б-ка. – 
Киев : [б. и.], 2011. – 267 с. : портр. – (Аграрная наука 
Украины в лицах, документах, библиографии ; кн. 48) 

 

    У книзі розповідається про життя та діяльність видатного вченого-
організатора сільськогосподарської дослідної справи в Україні й Росії – 
Василя Миколайовича Ремесла. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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93/94 Історія 
 
 

30.   
94(470+571)"18/19":336(477) 
М 22 
    Мамоян С. Ч. Реформи фінансової системи другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії : 
історіографія : монографія / С. Ч. Мамоян. – Київ : Ліра-К, 
2020. – 268 с. 
 

    У монографії здійснено історіографічний аналіз комплексу реформ 
фінансової системи, які відбулися в Російській імперії в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ століття, зокрема, банківській і кредитній, 
реформах бюджету, єдиного касового устрою і фінансового контролю, 
грошовій реформі. Проаналізовано історіографію трьох історичних 
періодів: дорадянського, радянського, сучасного. Окрему увагу 
приділено європейській та англо-американській історіографії.  

    Видання розраховане на науковців й усіх, хто цікавиться історіографією. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
31.   

94(477.53)(031) 
П 52 
    Полтавіка. Полтавська енциклопедія : у 12 т. Т. 6 : 
Освіта і наука, кн. 2 : Кременчук–Полтава / гол. ред. 
О. А. Білоусько ; Центр дослідження історії Полтавщини 
Полтав. обл. ради. –– Полтава : Мозаїка, 2019. – 1136 с. 
 

    Шостий том 12-томного видання «Полтавіка. Полтавська 
енциклопедія» висвітлює найважливіші питання освітньо-наукового 
процесу на Полтавщині від найдавніших часів до початку ХХІ століття, 
дає змогу побачити полтавську складову як невід’ємну частину 
культурного надбання людства. Видання містить значний текстовий та 
ілюстративний матеріал. Адресовано всім, хто цікавиться історією освіти 
і науки. 

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 
32.   

94(477.53) 
Р 32 
    Ревегук В. Я. Селянство Полтавщини в добу 
Української революції 1917–1921 рр. : [монографія] / 
Віктор Ревегук. – Полтава : Полтав. літератор, 2017. – 
386 с. 
 
    У пропонованій читачам монографії мова йде про героїчну й 
водночас трагічну боротьбу селянства Полтавщини за землю і волю – 
волю людині і волю Україні в часи Української революції 1917–1921 
років та в період переходу до непу. 
    видання може бути цікавим, корисним і повчальним для всіх, хто 
цікавиться історією рідного краю. 

 
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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33.   

94(477.53)(091) 

С 17 

    Самородов В. М. Карлівська складова 

Костянтиноградського сільськогосподарського товариства 

(1899–1917) : зародження, діяльність, постаті / 

Самородов В. М., Бондаренко З. Н. ; за наук. ред. 

В. М. Самородова. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 63 с. 

 
    У виданні розглянуті історія виникнення, напрями й форми 

діяльності сільськогосподарських товариств Карлівщини на тлі 

здобутків Костянтиноградського сільськогосподарського товариства. 

Наведено біографії та професійні здобутки найбільш знакових їхніх 

діячів. 

    Для широкого кола шанувальників історії та краєзнавства. 
 

Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Інші галузі знань 
 
 

34.   

398.23 

А 64 

    Анекдоты с мудрыми советами и афоризмами от 

Валентина / издан. подгот. В. П. Рыбалко. – Полтава : 

[б. и.], 2020. – Кн. 16. – 435 с. 

 
    В издании собраны мудрые советы и анекдоты, которые без 

сомнения будут способствовать поднятию жизненного тонуса каждого 

человека, обладающего чувством юмора. 

    Народная мудрость, изложенная на русском и украинском языках, 

является результатом отбора лучших анекдотов и изречений на разные 

темы, которые позволят читателю отключиться от повседневных забот 

и получить заряд хорошего настроения. Читайте в свободные минуты 

нашей сложной жизни сами и старайтесь принести хорошее настроение своим близким и коллегам 

(В. П. Рыбалко). 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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35.   
621(075.8) 
А 80 
    Арендаренко В. М. Теорія механізмів і машин у 
прикладах і задачах : навч. посіб. / В. М. Арендаренко, 
І. А. Дудніков ; за заг. ред. В. М. Арендаренка. – Суми : 
Університетська книга, 2020. – 173 с. 
 
    Навчальний посібник призначений для практичного використання 
методів дослідження ы проектування сучасних машин ы механізмів. 
Наведено приклади рішення типових задач, а також задачі, які 
відповідають типовій програмі з дисципліни та теорії структури 
механізмів, кінематиці, динаміці та синтезу зубчастих та кулачкових 
механізмів, котрі використовуються в сільськогосподарській техніці. 
    Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 
спеціальності 133 Галузеве машинобудування та 208 Агроінженерія. 

 

Усього примірників: 10 (абонемент наук. літ.) 

 
36.   

368(477)(075.8) 
Д 30 

    Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб./ Д. І. Дема, 

О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк ; за ред. Д. І. Деми. – 3-тє 

вид., стереотип. – Київ : Алерта, 2017. – 526 с. 
 

    У навчальному посібнику обґрунтовано теоретичні основи розробки, 
формування та реалізації страхової послуги на страховому ринку 
України. Послідовність викладення начального матеріалу забезпечує 
можливість ознайомлення із широким спектром страхових послуг, які 
надаються на вітчизняному та світовому ринках страхування. У кінці 
кожного розділу студентам запропоновано практикум для самостійного 
опрацювання.  
    Посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів 
економічних спеціальностей.  

 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 
37.   

808.51(075.8) 
К 30 
    Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво : підручник / 
Руслан Кацавець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Алерта, 2018. – 
216 с. 
 

    Підручник складається з 10 розділів, у яких розглядаються науково-
теоретичні та практичні аспекти риторики як науки про ораторське 
мистецтво. Тут містяться відомості з історії античного судового 
красномовства та періоду виникнення й розвитку судової риторики в 
українському судочинстві; мудрі й оригінальні поради античних і 
слов’янських ораторів щодо опанування тонкощами ораторського 
мистецтва. Наголошується на правових, етичних, психологічних, 
логічних, мовно-мовленнєвих чинниках, що є невід’ємними якостями 
сучасних ораторів. 
    Для студентів вищих навчальних закладів. Добре прислужиться 

майбутнім правникам, аспірантам, викладачам, а також усім, кого цікавить сила переконуючого 
слова та мистецтво оволодіти ним. 
 

Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 


