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Мета анотованого бюлетеня – максимально розгорнуто поінформувати читачів 

про нові надходження літератури до фонду бібліотеки Уманського національного 

університету садівництва. До нього увійшли лише ті видання, які вже пройшли 

відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і електронний 

каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. Перелік нових видань 

розташований за галузями знань, в середині розділів – за алфавітом авторів і назв. Опис 

кожного документа містить дані про розподіл примірників у фонді бібліотеки та 

анотацію до видання.  

Бюлетень випускається двічі на рік. 

Видання адресоване бібліотекарям і читачам бібліотеки Уманського 

національного університету садівництва. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Бібліотека Уманського національного університету садівництва пропонує до 

уваги наших користувачів випуск 1 анотованого бюлетеня нових надходжень.  

Мета цього видання – поінформувати користувачів бібліотеки про видання (в т.ч. 

електронні), що надійшли до фонду у січні – червні 2021 року. До бюлетеня увійшли 

лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, введені як до 

традиційного, так і до електронного каталогу і вже сьогодні пропонуються до послуг 

читачів.  

У даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно з 

національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Матеріал розташований за класами 

таблиць УДК (універсальна десяткова класифікація), всередині розділів – в алфавіті 

авторів і назв. Опис кожного документа містить дані про розподіл і знаходження 

примірників у фонді бібліотеки. Поряд з цим подано і стислі анотації (мовою видання), 

які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книги. 

Бюлетень складається у поточному режимі, по мірі надходження документів до 

фонду бібліотеки. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

НВ – абонемент наукової літератури 

АЗ – читальна зала для наукових співробітників 

ЧЗ №1 – галузева читальна № 1 обслуговування студентів факультету агрономії, 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, інженерно-технологічного 

факультету, факультету лісового та садово-паркового господарства 

ЧЗ №2 – галузева читальна зала № 2 обслуговування студентів факультету економіки 

і підприємництва, факультету менеджменту 

АБ №1 – галузевий абонемент № 1 обслуговування студентів факультету агрономії, 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, інженерно-технологічного 

факультету, факультету лісового та садово-паркового господарства 

АБ №2 – галузевий абонемент № 2 обслуговування студентів факультету економіки і 

підприємництва, факультету менеджменту 

КС – відділ збереження фондів 

ХЛ – абонемент художньої літератури 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
 

 
1. 016:631.442.5 

А 724 
Антонець Семен Свиридович : бібліогр. покажч. наук. 
пр. за 1956-2015 роки. — Київ : Зерно, 2015. — 445 с. : 
іл. — (Почесні академіки Національної академії 
аграрних наук України). 
 

НВ 

В основу книги покладені матеріали наукових 
досліджень з органічного землеробства, публіцистичні нариси 
про відомого аграрія, першопрохідника органічного 
землеробства, засновника ПП «Агроекологія» Шишацького 
району Полтавської області, Героя Соціалістичної Праці, 
Героя України Семена Свиридовича Антонця та його особисті 
спогади і роздуми, бібліографічний покажчик праць.  

Книга розрахована на науковців, спеціалістів та 
керівників аграрного виробництва, широке коло читачів – усіх, 
кого цікавить вирощування і споживання екологічно безпечних 
продуктів, турбує проблема збереження природи, землі і доля 
України.  
 

 
 
2. 016:634.8 

Г 392 
Гернет Володимир Олександрович (1870-1929) : 
бібліогр. покажч. наук. пр. за 1892-1936 рр. — Одеса : 
ІВіВ ім. В. Є. Таїрова, 2020. — 74, [2] с. 
 

НВ 

У виданні відображено основні етапи життєвого та 
творчого шляху вітчизняного вченого-енохіміка, першого 
завідувача Виноробної станції, заступника завідувача Станції 
з наукової роботи Володимира Олександровича Гернета 
(1870-1929). Видання присвячене 150-річчю від дня 
народження вченого і містить біографічні матеріали, 
бібліографію наукових праць з 1892 по 1936 рр. Розміщення 
матеріалу – хронологічне, всередині рубрик алфавітне. 

Покажчик розрахований на науковців у галузі сільського 
господарства, зокрема виноградарства і хімії вина, істориків 
науки, керівників і фахівців-виноградарів, фермерів, 
аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією 
вітчизняної аграрної науки. 

 
 
3. 016:631.4(092) 

Д 64 
Марат Йосипович Долгілевич : нариси біографії та 
вказівки наукових праць за 1955-2002 рр. / Державний 
агроекологічний університет. Житомирський 
Державний технологічний університет. — Житомир, 
2003. — 100 с. — (Біобібліографія вчених України). 

НВ 
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Основні напрямки наукової діяльності М.Й. Долгілевича 
пов’язані з дослідженнями ґрунтової аеродинаміки, природи і 
механізму вітрової ерозії ґрунту, аеродинаміки систем лісових 
смуг. Вченим закладені теоретичні основи конструювання 
екологічно стійких і продуктивних лісо аграрних ландшафтів в 
районах з активною вітровою ерозією, управління водним, 
радіаційним і тепловим балансом гігроморфних і автоморфних 
ґрунтів лісо-аграрних ландшафтів.  

Підсумки багаторічних досліджень М.Й. Долгілевича 
узагальнені в 280 наукових працях, серед яких є 49 книг, 
підручників та брошур, методичних вказівок і рекомендацій 
виробництву. Його наукова школа представлена 17 

кандидатами і докторами наук. 
 
 
4. 016:634.9(092) 

І-194 
Професор Іваницький Борис Георгійович (1878–
1953) : бібліогр. покажчик до 125-річчя від дня 
народження / УААН, ДНСГБ ; уклад.: О. І. Фурдичко, 
В. А. Вергунов, О. П. Басун ; наук. ред.  
В. А. Вергунов. — К. : Аграрна наука, 2004. —  
188 с. — (Історико-бібліографічна серія «Історія 
України в особах, документах, бібліографії». Кн. 5.)  
   

НВ 

 

У виданні відображено основні етапи життя, науково-
дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську 
діяльність визначного українського вченого в галузі 
лісогосподарської науки та освіти професора Бориса 
Георгійовича Іваницького (1878–1953). Відомий у світі вчений 
Б.Г. Іваницький сприяв розвитку нових наукових напрямів в 
організації та управлінні лісовим господарством, 
природоохоронній, освітньо-педагогічній діяльності, розробив 
українську наукову лісівничу термінологію. Б.Г. Іваницький 
зробив значний внесок у становлення лісової дослідної справи, 
видання наукової фахової літератури. Борис Георгієвич 
Іваницький належить до плеяди визначних діячів України, чия 

діяльність сприяла формуванню української державності, розвитку освіти і науки в 
Україні та за її межами. 

Видання розраховано на наукових працівників у галузі аграрної, лісової, 
історичної та педагогічної науки, викладачів, аспірантів, студентів, працівників 
наукових галузевих бібліотек та інформаційних служб, усіх, хто цікавиться 
історією та сучасним станом науки України. 
 
 
5. 001:37(477)  

Н 34  
Науково-освітній потенціал України: крізь призму 
часу. Наукові установи. Навчальні заклади. Відомі 
імена в освіті і науці. — Київ : Український рейтинг, 
2011. — 304 с. 
 

НВ 
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Книга покликана щиро і всебічно ознайомити читачів з 
діяльністю наукових установ та закладів вищої освіти 
України, представляє провідних фахівців науково-освітньої 
галузі, дозволяє доторкнутися до скарбниці їх 
інтелектуальних надбань, підкреслює силу і потенціал 
української освіти і науки в цілому. 

Кращі надбання вітчизняної освіти і творчі 
можливості наукових кадрів є основою розвитку національної 
освіти і науки на рівні міжнародних стандартів, що є одним 
із визначальних критеріїв на шляху інтеграції нашої держави 
до Європейської спільноти. 
 

 

6. 001(477)(092) 

Н 34 

Науковці України – еліта держави. Т. 3. — Київ : 
ЛОГОС Україна, 2014. — 299, [1] с. : іл. — (Наука – 
виробництву). 
 

НВ 

Наука як підґрунтя інноваційного прогресу посідає у 
розвитку держави одне з провідних місць. Новітні розробки, 
що здобули світове визнання, унікальні наукові напрями – 
Україна має, чим пишатися і що розповісти сучасникам. 
Підтвердженням цьому є третій том видання «Науковці 
України – еліта держави». Книга акцентує увагу на процес 
впровадження останніх наукових досягнень у виробництво, 
який визначає рівень потужностей держави, її економічний 
розвиток. Представлено когорту видатних науковців, чия 
щоденна праця формує інтелектуальну міць держави. 

 
 

 

7. 004.9(075.8) 

П 79  

Прикладні інформаційні технології в інженерних 
розрахунках (інформаційно-аналітичні) : навч. 
посібник / О. В. Гринчак, О. Х. Давлетханова,  
С. М. Концеба, М. А. Кислиця. — Умань : УНУС,  
2015. — 178, [1] с. 
 

НВ 

Для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 
«Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва» та спеціальностей «Процеси, машини та 
обладнання агропромислових підприємств», які вивчають 
курси інформаційних систем та комп’ютерних технологій. У 
першій частині підручника викладено матеріал щодо 
прийомів, які застосовуються при побудові у середовищі 
табличного процесора МS Excel аналітично-інформаційних 
панелей (дашбордів) як одного із інструментів для розв’язання 
задач ефективного використання машино-тракторних 
агрегатів в рослинництві. У другій частині наведено приклади 
створення панелей та їх використання для розв’язування 
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типових задач підбору обладнання та розрахунку різноманітних виробничих 
показників сільськогосподарських машин, механізмів та обладнання. 
 
 
8. 005.334:63 

Р 498 
Ризик – менеджмент в АПК : монографія /  
А. М. Слободяник, Н. П. Резнік, М. О. Самофалова,  
О. М. Саковська. — Київ : НУБіП, 2020. — 287, [1] с. 
 

ЧЗ №1 

Монографія охоплює питання використання 
прогресивних видів біржових інструментів захисту від 
цінових коливань на ринку агропродовольчої продукції і дають 
можливість зробити висновок, що глобалізаційні процеси 
посилюють цінову волатильність на світових товарних 
ринках, а впровадження у вітчизняну практику використання 
інструментів хеджування на основні види 
сільськогосподарської продукції уможливить мінімізацію 
цінових ризиків в господарській діяльності суб’єктів 
товарних ринків. На основі аналізу робіт авторами 
досліджено основні принципи хеджування цінових ризиків, 
аналіз управління ризиками на біржовому ринку, аналіз 
побудови ризик-менеджменту, орієнтованого на управління 

ризиками на агропродовольчому ринку.  
Розрахована на наукових співробітників, магістрів і аспірантів економічного   

профілю, спеціалістів. 
 
 

9. 001.8(477.75) 
Т 782 

Труды Крымской академии наук. — Симферополь, 
2013. — 146, [2] с.  
 

НВ 

Сборник трудов учених КАН посвящен исследованию 
проблем методологии науки истории, экологии, экономики, 
социального развития и медицины. Сборник предназначен 
широкому кругу читателей, научной и педагогической 
общественности. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 016:63(092) 

Я 60 
Професор Яната Олександр Алоїзович (1888 – 1938) / 
УААН, ЦНСГБ ; уклад.: В. А. Вергунов,  
Т. Ф. Дерлеменко ; наук. ред. В. А. Вергунов. — К. : 
Аграрна наука, 2003. — 224 с. — (Історико-бібліогр. 
сер. «Аграрна наука України в особах, документах. 
Бібліографії». Кн. 4). 

НВ 
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У виданні відображено основні етапи життя, науково-

дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську 

діяльність визначного українського вченого в галузі 

біологічної і сільськогосподарської науки та освіти, 

професора Олександра Алоїзовича Янати (1888–1938). 

Вчений широкого наукового світогляду О.А. Яната розробив і 

сприяв розвитку нових наукових напрямів у ботаніці, 

рослинництві, агрономії, луківництві, гербології, насіннєво-

контрольній справі, українській науковій термінології, 

природоохоронній та заповідній справі, освітньо-

педагогічній діяльності. О.А. Яната зробив значний внесок у 

становлення та розвиток сільськогосподарської науки, видання наукових галузевих 

журналів і наукової літератури, сільськогосподарської бібліографії. Олександр 

Алоїзович Яната належить до плеяди видатних діячів України, чия діяльність 

сприяла формуванню української державності, розвитку економіки, культури, науки 

України.  
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 

 

11. 349.42(477)(07

5.8) 

Б 61 

Аграрне і екологічне право України : навч. посіб. /  

З. П. Білошкурська, І. В. Курило, О. А. Поліщук,  

О. П. Гарбар. — Умань : Візаві, 2021. — 805, [1] с. 

 

ЧЗ 

№1 

У навчальному посібнику розкриті основні поняття 

аграрного і екологічного права, юридичної відповідальності та 

законності, державно-правового регулювання  аграрного 

сектору економіки, екологічної безпеки територій і населення. 

Дана характеристика правового положення суб’єктів 

аграрного господарювання та правового режиму їх майна, 

висвітлені питання використання та охорони  природних 

ресурсів, земель сільськогосподарського, лісогосподарського 

та водного призначення, охарактеризовано правове 

регулювання господарської діяльності аграрних 

товаровиробників, аграрного ринку, біржової діяльності, 

особливості трудових відносин в АПК. Висвітлена загальна характеристика 

господарських договорів, правового регулювання оренди, лізингу, банкрутства, 

юридичної і екологічної відповідальності учасників господарських відносин, 

відшкодування збитків. Розглянуті питання зовнішньоекономічної діяльності 

аграрних суб’єктів господарювання, поняття зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), захист прав і законних інтересів аграрних суб’єктів 

зовнішньоекономічної господарської діяльності України. 

 

 

12. 378(477)(09) 

А 382 

Академія наук вищої школи України. 1992-2010 : 

довідник. — К.,2010. — 312 с. 

 

НВ 

АН вищої школи України – всеукраїнська громадська 

організація, що об’єднує провідних науковців і викладачів 

вищих навчальних закладів України, які проводять 

фундаментальні та прикладні дослідження у галузі 

природничих, технічних та гуманітарних наук. Академія 

сприяє інтеграції науки з навчальним процесом. У своїй 

діяльності вона співпрацює з Міністерством освіти і науки 

України та іншими міністерствами, які мають у 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади, державним 

комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації, 

науковими інститутами НАН України і галузевими та іншими 

науковими державними й недержавними установами, спираючись на наукові та 

науково-організаційні підрозділи вищих навчальних закладів України. 

Довідник містить інформацію про академіків-засновників АН ВШУ, які обрані 

Установчими зборами 27 листопада 1992 року. 
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13. 338.43.02(477) 

Г 142 

Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в 

Україні / П. І. Гайдуцький — Київ : ДКС Центр,  

2020. — 543, [1] с. 

 

НВ 

У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, 

організаційні аспекти та практичні результати аграрної 

реформи в Україні, здійсненої за президенства Л.Д. Кучми 

(1994-2005рр.). Ґрунтовно розкрито організацію та 

технологію здійснення земельної, господарської, фінансової 

та соціальної реформ, а також формування аграрного ринку 

на селі. 

Для широкого кола читачів, яких цікавлять питання 

аграрної політики, організація і технологія здійснення реформ. 

 

 

 

 

14. 355.451(038)  

Б 177 

Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти 

на основі документів НАТО : англійсько-український 

та українсько-англійський словник. — Київ : Нац. 

акад. СБУ, 2019. — 35, [1] с. 

 

НВ 

Словник продовжує міждисциплінарний напрям 

досліджень комунікативних процесів сучасності, 

започаткований в Національній академії Служби безпеки 

України у межах міжвідомчої науково-дослідної роботи 

«Інтернет-лінгвістика: теоретичні та прикладні аспекти». 

У словнику узагальнюються певні результати теоретико-

концептуального осмислення країнами НАТО стратегічних 

комунікацій – скоординованого використання держави – 

публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових 

зв’язків, інформаційних і психологічних заходів. Словник може 

бути адаптований до українських реалій, використовуватися 

як у загально комунікативному, так і нормотворчому вимірах, оскільки пропонує 

системне розуміння стратегічних комунікацій. 

Цим виданням можуть користуватися представники сектору безпеки і 

оборони, державні службовці, здобувачі вищої освіти та наукових ступенів, а 

також усі фахівці, що працюють у сфері інформації та комунікації. 

 

 

15. 331.104 

Г 657 

Гончаров, В. М. Розвиток управління трудовими 

відносинами на підприємствах : монографія /  

В. М. Гончаров, В. В. Колеснікова. — Луганськ : 

Ноулідж, 2012. — 55, [1] с. 

НВ 
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В монографії розкриваються теоретичні, методичні та 

організаційні питання управління трудовими відносинами на 

підприємствах. 

За результатами проведених досліджень в монографії 

розроблено підхід оцінювання стану лояльності персоналу 

підприємства АПК, заснований на комплексному дослідженні 

персоналу підприємств через систему згрупованих показників 

за групами економічної, соціальної і психологічної лояльності, 

що дозволяє визначити комплексний показник лояльності 

персоналу за основними зацікавленими сферами персоналу. 

Удосконалено структуру організаційного механізму 

управління трудовими відносинами персоналу на підприємствах, та концепцію 

трудових відносин на підприємстві АПК, засновану на формальних відносинах 

персоналу. 

Монографія розрахована на широке коло читачів: студентів та викладачів 

економічних факультетів, наукових співробітників, менеджерів та спеціалістів з 

управління. 

 

 

16. 331.5 (438) 

Г 646 

Gomofka, K. Zatrudnienie obywateli z krajow byfego 

ZSRR w Polsce / K. Gomofka, M. Gawrycka. — Gdansk : 

Adam Marszafek, 2019. — 244 s. 

 

НВ 

Працевлаштування громадян з колишніх країн СРСР у Польщі. 

 

 

17. 330.342.23 

(477) 

Е 457 

Економічне відродження через індустріальний 

розвиток України. — Х. : Повноколір, 2020. — 430,  

[1] с. 

 

ЧЗ 

№1 

Книга містить пропозицію суспільству здійснити в 

Україні новітній індустріальний розвиток. Він полягає у 

концентрації зусиль на побудові сучасної високотехнологічної 

обробної промисловості, яка, впливаючи на інші галузі, 

забезпечить структурну трансформацію всієї економіки 

країни. Така трансформована економіка буде здатна 

генерувати прискорене зростання та високий рівень доходів 

громадян в умовах глобальної конкуренції.   

Книга дає обґрунтування дорожньої карти цього шляху. 

Ресурси для його реалізації в Україні поки що є. Це людський 

капітал і система освіти, фінанси, які генерує економіка в її 

поточному стані, джерела природної ренти та індустріальні активи.  

Для працівників органів виконавчої та законодавчої влади економічного 

профілю, фахівців у сфері економічної і фінансової політики, науковців, викладачів, 
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аспірантів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти та всіх 

небайдужих до майбутнього української держави. 

 

18. 332.33(075.8) 

К 492 

Клименко, М. О. Збалансоване використання 

земельних ресурсів : навч. посіб. / М. О. Клименко,  

Б. В. Борисик, Т. М. Колесник. — Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2014. — 551, [1] с. 

 

ЧЗ 

№1 

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію 

щодо принципів, методів та засобів збалансованого 

використання земельних ресурсів різних цільових категорій 

залежно від якісного стану. Навчальний посібник 

рекомендований як основне літературне джерело для 

освоєння дисципліни «Збалансоване використання земельних 

ресурсів», «Агроекологія» студентами напряму підготовки 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» у вищих навчальних 

закладах. 

 

 

 

19. 366.1(075.8) 

К 588 

Кожухівська, Р. Б. Управління поведінкою 

споживачів готельно-ресторанних послуг : навч. 

посіб. / Р. Б. Кожухівська, О. М. Саковська,  

Л. М. Малюта. — Умань : Візаві, 2021. — 263, [1] с. 

 

НВ 

ЧЗ 

№1 

У навчальному посібнику викладено зміст, основні 

поняття та теми з дисципліни "Управління поведінкою 

споживачів готельно-ресторанних послуг" згідно вимог 

кредитно-трансферної системи. Запропоновано лекційний 

матеріал, плани і завдання до практичних занять, 

самостійної, індивідуально-консультативної та пошуково-

аналітичної роботи студентів, а також методичні вказівки 

до контрольної роботи з курсу “Управління поведінкою 

споживачів готельно-ресторанних послуг". 

Видання призначене для науковців, викладачів та 

студентів, які навчаються за спеціальністю 241 “Готельно-

ресторанна справа". 

 

 

20. 342.57(477) 

М 645 

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове 

забезпечення народовладдя в Україні : монографія / 

Ю. Р. Мірошниченко. — Київ : Фенікс, 2012. —  

359, [1] с. 

НВ 
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Досліджено актуальні теоретико-правові та 
конституційні засади народовладдя та особливості їх 
реалізації за умов реформування основних сфер 
життєдіяльності українського суспільства. Особливу увагу 
приділено питанням забезпечення функціонування реального 
механізму народовладдя. 

З’ясовано демократичні засади функціонування 
Української держави, розвитку діалогових форм співпраці 
держави і народу на засадах транспарентності та 
відкритості. 

Для народних депутатів України, державних службовців 
і службовців органів місцевого самоврядування, науковців, 

аспірантів і студентів юридичних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться 
актуальними проблемами забезпечення народовладдя в Україні.  
 
 

21. 378.4(477)(09):

63  

Н 355 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України : до 120 річниці 
НУБіП. — Київ : Логос Україна. — 2018. — 511, [1] 
с.: іл. 
 

НВ 
 

На сторінках книги – історія та сучасність Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, 
який на освітній ниві вже більше, ніж 100-річчя. За цей час 
відбулося щонайменше 30 реорганізацій навчального закладу, 
шлях якого розпочався у 1898 р. із назвою 
«Сільськогосподарське відділення Київського політехнічного 
інституту імператора Олександра ІІ». 
Сьогодні НУБіП України має найвищий рівень акредитації та 
статус автономного дослідницького національного 
університету. Структура вишу аналогічна структурі цього 
видання, основними частинами якого є інформація про 
базовий заклад, його відокремлені підрозділи, центри та 

відділи. Також шановний читач має змогу ознайомитись із навчальною роботою 
університету, науковою та інноваційною діяльністю, міжнародною діяльністю, 
культурою та просвітою. Розділ «Випускники – наша гордість» презентує 
найкращих вихованців університету, осіб, які стали непересічними особистостями, 
професіоналами своєї справи. 
Книга стане для вас своєрідним часовим порталом у різні історичні етапи 
становлення та розвитку Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
 
 
22. 338.43 

С 283 

Сегеда, С. А. Аграрно-продуктивне виробництво 
України : монографія / С. А. Сегеда ; Уманський НУС. 
— Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. — 671, [1] с. 
 

НВ 
ЧЗ 
№1 
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У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні 

положення та науково- практичні рекомендації щодо 

розвитку аграрно-продуктового виробництва в Україні. 

Розкрито теоретичну сутність аграрно-продуктового 

виробництва як економічного поняття, як організаційно-

виробничої, соціально-економічної та техніко-технологічної 

системи. Висвітлено питання розвитку ресурсного 

потенціалу аграрно-продуктового виробництва, ролі та місця 

в ньому агрохолдингів. Здійснено економіко-математичний 

аналіз впливу складових виробничого потенціалу на аграрно-

продуктове виробництво України. Визначено основні 

тенденції виробництва і споживання продуктів харчування, обґрунтовано 

причинно-наслідкові зв'язки між виробництвом і споживанням аграрно-

продуктових товарів та станом здоров'я нації та соціально-демографічних 

індикаторів людського розвитку. Висвітлено основні тенденції, особливості і 

чинники зовнішньої торгівлі продукцією аграрно-продуктового виробництва. 

Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту аграрно-продуктового 

сектору України, проведено ґрунтовний економіко-математичний аналіз впливу 

факторів на розвиток аграрно-продуктового виробництва в Україні. Розглянуто 

питання перспективних напрямів активізації розвитку аграрно-продуктового 

виробництва України на основні раціонального поєднання виробничого, грошового, 

людського, наукового і природного-кліматичного потенціалів. 

Для науковців, аспірантів, здобувачів різних ступенів вищої освіти 

економічних спеціальностей, керівників і спеціалістів підприємств різних форм 

власності, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми розвитку 

аграрно-продуктового виробництва. 

 

 

23. 338.48(038) 

Т 419 

Тимчук, С. В. Словник термінів з дисципліни 

«Туроперейтинг» / С. В. Тимчук, Л. М.Нещадим. — 

Умань : Візаві, 2020. — 86, [1] с  

 

НВ 

Словник містить 446 понять і термінів, що 

розкривають суть туроперейтингу, його форми, особливості 

а також значення програмного туроперейтингу. Для 

викладачів і студентів спеціальності 242 «Туризм» освітніх 

рівнів «бакалавр» і «магістр». 
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24. 336.279(075.8) 

У 677 

Управління фінансовою санацією та банкрутством : 

навч. посіб. / Н. П. Резнік, М. О. Самофалова,  

А. М. Слободяник, О. М. Саковська. — Київ : НУБіП 

України, 2020. — 429, [1] с. 

 

ЧЗ 

№1 

Основна мета навчального посібника – введення у 

практику підготовки інтерактивних методів навчання, що 

дають змогу перетворити вербальні знання в невербальні та 

сформувати у майбутніх фахівців навички аналізу та 

критичного мислення, вміння демонструвати різні позиції та 

погляди, бачити наслідки від впровадження санаційних 

рішень, навички оцінки альтернативних варіантів в умовах 

невизначеності. Особливу увагу приділено формуванню 

практичних навичок, а саме: вміння розробляти санаційні 

заходи для підприємства; розраховувати імовірність 

банкрутства підприємства; вміння визначати проблему і 

аналізувати альтернативні варіанти її вирішення; вміння зосереджуватись і 

приймати рішення у стресових ситуаціях, формування практичних навичок роботи 

з інформацією, даними. У навчальному посібнику викладено загальний курс лекцій з 

дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством» для підготовки 

студентів спеціальності «Менеджмент» у вищих навчальних закладах. 

 

 

25. 336.77:338.43(477) 

Я 471 

 

Яковенко, О. В. Кредитування 

сільськогосподарських підприємств як інструмент 

забезпечення продовольчої безпеки України : 

монографія / О. В. Яковенко. — Умань : 

Сочінський М. М., 2019. — 179, [1] c. 

 

ЧЗ 

№1 

Монографія є завершеним науковим дослідженням, у 

якому запропоновано нове вирішення наукового завдання у 

рамках розробки теоретико-методичних та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізму зміцнення 

продовольчої безпеки України шляхом кредитування 

сільськогосподарських підприємств. За результатами 

дослідження сформульовано висновки й пропозиції, що мають 

теоретичне й практичне значення. 
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МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
 
 
26. 579(076.5)  

А 721  
Антипчук, А. Ф. Практикум з мікробіології : навч. посіб. / 
А. Ф. Антипчук, А. І. Піляшенко-Новохатний,  
Т. М. Євдокименко. — К. : Ун-т «Україна», 2011. — 156 с. 
 

НВ 

Розглянуто 117 методів вивчення морфолого-
культуральних, фізико-біохімічних властивостей 
мікроорганізмів і способів їх культивування. Наведено 186 
рецептів реактивів, барвників і поживних середовищ для 
культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, 
фосфору, сірки та заліза. Посібник ілюстровано 58 
малюнками та 22 таблицями. 

Видання буде корисним не лише студентам, а й 
фахівцям-мікробіологам у повсякденній роботі при пошуку 
перспективних штамів для вдосконалення існуючих 
біотехнологій і моніторингових досліджень довкілля з метою 
збереження природного різноманіття мікроорганізмів. 

 
 
27. 582.639.11 

Д 332 
Дениско, І. Л. Троянди патіо. Біолого-екологічні 
особливості, інтродукція, перспективи використання у 
Правобережному Лісостепу України : монографія /  
І. Л. Дениско. — Київ : Паливода А. В., 2016. — 231,  
[1] с. : іл. 
 

НВ 

Роботу присвячено дослідженню біологічних та 
екологічних особливостей троянд садової групи патіо в 
умовах Правобережного Лісостепу України. На основі 
узагальнення та аналізу літературних даних з’ясовано витоки 
та походження сортів троянд цієї групи. За даними власних 
досліджень складено ботанічну характеристику троянд 
патіо. Досліджено фенологічні ритми росту й розвитку, 
особливості цвітіння в умовах району інтродукції, також 
адаптацію троянд патіо до впливу факторів довкілля. На 
підставі отриманих даних запропоновано ефективні 
методики розмноження троянд патіо: живцюванням, у 
культурі in vitro та щепленням. Показано оптимальні строки 

отримання рослинного матеріалу для розмноження. Подано оцінку 
перспективності інтродукції троянд патіо у Правобережному Лісостепу України. 
Викладено практичні аспекти використання троянд патіо у ландшафтному 
будівництві. 

Для фахівців у галузі ботаніки, інтродукції рослин, промислового 
квітникарства, ландшафтного будівництва, викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів. 
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28. 55 

В-35 

Вернадський, В. І. Вибрані праці. Т. 1 : Володимир 

Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2 : Вибрані праці. — 

Київ, 2011. — 583, [1] с. — (Вибрані пр. акад.  

В. І. Вернадського). 

 

КС 

Книга друга першого тому «Володимир Іванович 

Вернадський і Україна» серії «Вибрані праці академіка В.І. 

Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з 

Україною. Серед них – природничі статті та замітки , 

написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії 

науки: суспільно-політичні та публіцистичні твори, які так чи 

інше стосуються питань, що хвилювали українське 

суспільство в 10–20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають 

статті, відгуки, замітки. Доповіді про діяльність українських 

учених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної 

співпраці. Включено також окремі маловідомі меморіальні 

статті його колег, присвячені науковому внеску вченого в розвиток природничих 

наук. Останні були написані в найближчі роки після його смерті та опубліковані в 

1945–1947 рр. 

 

 

29. 582.639.11:6

31.963 

К 563 

Коваль, І. В. Ріст і розвиток шипшини в умовах 

інтродукції : монографія / І. В. Коваль, А. М. Кабар. — 

Київ : ПрофКнига, 2019. — 115, [1] с. 

 

НВ 

У монографії наведено матеріали досліджень, які 

висвітлюють огляд систем роду Rosa L., ботаніко-

географічне поширення досліджуваних видів та порівняння 

кліматичних умов їх зростання до умов культивування, 

інтродукцію і сучасний стан колекцій шипшин у ботанічних 

закладах України, особливості росту й розвитку, цвітіння, 

плодоношення в умовах Степового Придніпров’я. 

Проаналізовано відповідність досліджуваних видів до умов 

зростання, розглянуто перспективи застосування 

декоративних якостей шипшин при створенні стійких 

насаджень з метою збагачення культигенної флори 

Степового Придніпров’я інтродукованими 

представниками. 

 

 

30. 504(075.8) 

М 916 

Мусієнко, М. М. Загальна екологія : навч. посіб. /  

М. М. Мусієнко, О. В. Войцехівська. — Київ :  Сталь,  

2010. — 395, [1] с. 

ЧЗ

№1 
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У навчальному посібнику комплексно розглянуто 

основні принципи, положення, правила та закони загальної 

екології. Схарактеризовано різні природні середовища 

існування, подано класифікацію екологічних факторів, з 

урахуванням системного підходу обґрунтовано концепцію 

біотичного угрупування та екосистеми. Розглянуто основні 

закономірності та механізми взаємодії різних біосистем 

надорганізменного та організменного рівнів між собою та 

з навколишнім середовищем, загальні принципи 

продукційно-деструкційних та енергетичних перетворень. 

Висвітлено багатопрофільністю методології широке коло 

проблем теорії та практики загальної екології, що охоплює 

явища і процеси, які відбуваються на різних рівнях організації біологічних систем – 

від організмів, біоценозів, видових популяцій до біосфери в цілому. Показано значення 

екології для охорони довкілля, розв’язання сучасних глобальних екологічних проблем. 

Навчальний посібник адресовано широкому колу читачів, насамперед, 

студентам відповідних спеціальностей, вузів біологічного, екологічного, 

педагогічного та аграрного напрямків, які вивчають дисципліни екологічного 

спрямування, а також вчителям, викладачам, аспірантам, науковцям, практичним 

працівникам в галузі охорони та раціонального використання природних ресурсів, 

усім тим, кого турбують проблеми екології. 

 

 

31. 502.1:332.33 

(075.8) 

О-924 

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів : 

навчально-методичний посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, 

В. І. Долженчук, О. І. Портухай. — Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2016. — 663, [1] c. 

 

ЧЗ

№1 

Навчально-методичний посібник «Охорона і 

раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений 

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». У 

посібнику розглянуто стан земельних ресурсів України, 

висвітлено особливості використання земель забруднених 

важкими металами, пестицидами та радіонуклідами. 

Приділено увагу напрямкам розв’язання проблем 

раціонального використання земельних ресурсів при переході 

до сталого землекористування. Проаналізовано організацію 

управління у галузі використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим 

земель різних категорій. 

Посібник включає навчальну програму дисципліни, теоретичну частину, 

завдання аудиторної та самостійної роботи, методичні вказівки для практичних і 

лабораторних робіт, тестовий контроль рівня знань студентів. 
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32. 579.22 

П 32 

Підгорський, В. С. Інтенсифікація технологій мікробного 

синтезу : проект «Наукова книга» / В. С. Підгорський, 

Г. О. Іутинська, Т. П. Пирог. — Київ : Наукова думка, 

2010. — 326 [2] с. 

 

НВ 

 

У монографії викладено фізіологічні основи регуляції та 

інтенсифікації мікробного синтезу полісахаридів, поверхнево-

активних речовин, авермектинів (полікетидних антибіотиків), 

бактеріальних добрив. Описано основні шляхи регуляції 

культивування мікроорганізмів у біотехнологічних процесах: 

встановлення сукупності оптимальних зовнішніх факторів 

(температури, pH, природи і концентрації джерел вуглецю і 

азоту, співвідношення C/N, способу подачі субстрату, 

режимів масообміну тощо); внесення у середовище 

культивування продуцентів екзогенних попередників 

біосинтезу; використання суміші енергетично нерівноцінних 

та енергетично дефіцитних ростових субстратів; визначення особливості 

енергетичного і конструктивного метаболізму продуцентів, виявлення «сайтів 

метаболічного лімітування» і розробка підходів до їх усунення. 

Для біотехнологів, мікробіологів, біохіміків, викладачів навчальних закладів 

спеціальностей «Біотехнологія» та «Біологія». 

 

 

33. 574.4 

П 57 

Попа, Ю. Н. Восстановление биогеоценозов в 

антропогенно-трансформированных экотопах в степной 

зоне : монография / под. ред.. А. П. Травлеева. — Київ : 

Украинский бестселер, 2011. — 437 с. 

 

ЧЗ 

№1 

 

В настоящей монографии рассмотрены весьма 

актуальные научные проблемы экологии, обусловленные 

постоянно усиливающимся антропогенно-техногенным 

давлением как на биогеоценозы, так и на биосферу в целом.  

В качестве методологической основы исследований 

автором использована биогеоценология, позволившая наиболее 

полно и приемлемо провести комплексные системные 

исследования измененной человеком природной среды. В связи 

с этим необходимо обратить внимание на важность и 

правильность выбора указанного подхода к познанию 

биогеоценоза в антропогенно-трансформированных экотопах 

в степной зоне.  
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34. 

 

 

 

 

58(477.46) 

(092) 

У 11 

У пошуках щастя : життєвий шлях ботаніка 

В. А. Гаврилюка в щоденниках, листах, спогадах 

сучасників : монографія / Г. А. Чорна, Т. В. Мамчур, 

О. В. Свистун, І. Л. Дениско. — Київ : Паливода А. В., 

2018. — 468 с. : іл.  

 

АЗ 

Книга присвячена життю та науковій творчості 

доцента Уманського університету садівництва, кандидата 

біологічних наук Віктора Антоновича Гаврилюка (28.01.1928-

26.11.2005), який був ботаніком, викладачем, а також 

чудовою, багатогранною особистістю високого 

інтелектуального рівня та енциклопедичних знань, 

маловідомою до сьогодні в Україні, проте добре знаною серед 

світової спільноти дослідників арктичної флори. 

У розділах книги висвітлено історію життєвого шляху 

В.А. Гаврилюка та його внесок у ботанічну науку, наведені 

записи щоденників із описом найважливіших подій та польові 

щоденники; частково представлені найцікавіші листи зі значної епістолярної 

спадщини В.А. Гаврилюка, спогади його колег, учнів та послідовників. 

Книга рекомендована для біологів, екологів, краєзнавців, викладачів біологічних 

та сільськогосподарських дисциплін, студентів сільськогосподарських та 

природничих спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 
 

 
35. 633.34 

Б 125 
Бабич, А. О. Селекція, виробництво, торгівля і 
використання сої у світі / А. О. Бабич, А. А. Бабич-
Побережна. — Київ : Аграрна наука, 2011. — 547, [1] 
с. : іл.       
 

ЧЗ№1 

У монографії висвітлено історію інтродукцію сої, 
розвиток селекції, світовий генофонд, систематику, провідну 
роль її як стратегічної культури у світовому землеробстві, 
виробництві зерна, білка, олії, біологічного азоту. Подано 
морфологію, біологічні особливості, вимоги до умов 
вирощування, сортовий склад. Викладено сучасну адаптивну 
сортову технологію вирощування, методи переробки і 
використання соєвого білка в харчуванні людей, розв’язанні 
проблеми білка у тваринництві. Проведено системний аналіз 
її експорту та імпорту. Наведено основні маркетингові 
канали торгівлі нею. Розглядається світовий баланс сої і 
соєвих продуктів. Показано майбутнє сої у забезпеченні 

продовольчої безпеки цивілізації. 
Розрахована на керівників і спеціалістів сільського господарства, наукових 

працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, фермерів. 
 
 
36. 631.461.5 

Б 633 
 

Биологическая фиксация азота. Ассоциативная 
азотфиксация. Т. 4 / С. Я. Коць, В. В. Моргун, 
В. Ф. Патыка, В. Ф. Петриченко. — Київ : Лотос,  
2014. — 410, [2] с. 
 

КС 

В четвертом томе обобщены новейшие достижения в 
исследовании ассоциативной азотфикации и селекции 
штаммов диазотрофов. Детально рассмотрены симбиозы 
небобовых растений и азотфиксирующих организмов, 
искусственный симбиоз – паранодуляция, физиолого-
биохимические свойства и аспект практического применения 
ризобактерий, микробиологические препараты, созданные на 
основе бактерий с агрономически ценными свойствами. Особое 
внимание уделено методам изучения численности, выделения и 
оценки почвенных диазотрофов, а также эффективности 
применения бактериальных препаратов при выращивании 
сельскохозяйственных культур.  

Книга рассчитана на микробиологов, физиологов растений, генетиков, 
селекционеров, специалистов сельского хозяйства, преподавателей, аспирантов и 
студентов профильных вузов. 
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37. 634.743: 632.7 

Б 63 

Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в 

агроценозах обліпихи крушиноподібної та науково-

обґрунтовані способи їх контролю : монографія / 

В. В. Москалець, І. В. Гриник, Т. З. Москалець, 

В. В. Любич. — Київ : Центр учбової літ., 2021. — 191, 

[1] с. 

 

НВ 

ЧЗ№1 

 

Представлено біоекологічні особливості основних 
комах-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та 
запропоновано способи їх контролю в умовах Північного 
Лісостепу України. Отримані нові відомості щодо 
морфологічних і екологічних ознак і прояву шкідників у 
насадженнях названої культури будуть важливою 
інформацією у стратегії діагностики, контролю та розробці 
заходів захисту обліпихового саду. 

Наукова праця рекомендована аграрним підприємцям, 
науковцям, селекціонерам, викладачам і магістрам аграрних 
та біологічних навчальних закладів, студентам під час 
вивчення курсів з біології, екології, плодівництва, ентомології 

та інтегрованого захисту рослин. 
 
 
38. 
 
 

620.925 

Б 633 

Біологічні ресурси і технології виробництва 

біопалива / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк, 

К. В. Дмитрук. — Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. — 

403, [1] с. 

 

ЧЗ№1 

 

 

В монографії з позицій системного аналізу висвітлені 
результати власних наукових досліджень, досвід 
сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведені 
інноваційні розробки зі створення енергетичних культур, 
новітніх біотехнологій і підприємств біоенергетики, а 
також представлене чинне нормативне забезпечення 
діяльності в сфері ефективного використання біоресурсів 
для виробництва біопалива. 

Для широкого кола науково-педагогічних працівників, 
фахівців сільського господарства та студентів. 
 
 

 
 
39. 632.11 

Б 86 

Боума, Э. Погода и защита растений / Э. Боума. — 

Дронтен : Roodbont ; Львов : Сплайн, 2012. — 174 с. : 

ил. 

 

ЧЗ№1 
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Влияний погоды на защиту растений намного больше, 
чем думают многие фермеры. Она имеет влияние на развитие 
болезней, размножение вредителей, использование и 
эффективность средств защиты растений и сказывается на 
защите растений и урожае. В этом практическом пособии 
«Погода и защита растений» обстоятельно показана 
взаимосвязь. 

Каждый, кто имеет дело с растениями, растущими в 
открытом грунте, прочитав пособие «Погода и защита 
растений» узнает, как влияет погода на болезни, вредителей 
и борьбу с ними. Это позволяет агроному прибегнуть к 
проверенным мерам и среагировать на первые признаки 

повреждения, чтобы достичь наилучшего результата для растений, бюджета и 
окружающей среды. 

 
 
40. 631.8 

В 19 

Василенко, М. Г. Агроекологічне обґрунтування 

застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів 

росту рослин в агроекосистемах : монографія / 

М. Г. Василенко, А. П. Стадник. — Вінниця : Твори, 

2019. — 314, [1] с. 

 

ЧЗ 

№1 

 

У монографії приведені результати наукових і 
виробничих досліджень авторів щодо використання нових 
вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в 
агроекосистемах України. Узагальнено практичний досвід, 
наукові результати вітчизняних і зарубіжних вчених. На 
основі проведених багаторічних наукових і виробничих 
досліджень розроблені рекомендації виробництву щодо їх 
застосування. Обґрунтовано екологічну та економічну 
ефективність і доцільність застосування нових вітчизняних 
добрив, в першу чергу органо-мінеральних, регуляторів росту 
рослин в практику агропромислового виробництва. 

Монографія присвячена, в першу чергу, для працівників 
агропромислового виробництва, керівників агроформувань, землекористувачів, 
науковців, фахівців сільськогосподарських підприємств та охорони навколишнього 
середовища, а також викладачів, аспірантів, докторантів і студентів вищих 
навчальних закладів сільськогосподарського і екологічного профілю. 
 
 
41. 631.82 

В 19 

Василенко, М. Г. Органо-мінеральні добрива і 

регулятори росту рослин в агроекосистемах : 

монографія / М. Г. Василенко, А. П. Стадник. — Київ : 

ДІА, 2018. — 310, [2] с. 

 

ЧЗ 

№1 
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У монографії узагальнено практичний досвід, наукові 
результати, а також сучасні уявлення щодо проблеми 
використання органо-мінеральних добрив і регуляторів росту 
рослин в агроекосистемах. На основі проведених 
багаторічних наукових досліджень розроблено рекомендації 
щодо використання їх в агроекосистемах. Обґрунтовано 
екологічну та економічну ефективність застосування 
органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин в 
агроекосистемах. 

Монографія присвячена для керівників агроформувань, 
науковців, землекористувачів, фахівців 
сільськогосподарських підприємств та охорони 

навколишнього природного середовища, які займаються питаннями використання й 
охорони ресурсів агросфери, а також викладачів, аспірантів, докторантів і 
студентів вищих навчальних закладів сільськогосподарського і екологічного 
профілю. 
 
 
42. 63(598) 

В 19 
Василенко, М. Г. Шляхи підвищення продуктивності 
земель Лаосу / М. Г. Василенко. — Київ : Аграрна 
наука, 2020. — 147, [1] с. 
 

НВ 

У монографії наведено результати перших досліджень 
80-х років XX ст. щодо підвищення продуктивності земель у 
Лаоській Народно-Демократичній Республіці. Показано дію 
різних доз і співвідношень мінеральних добрив на врожай та 
якість рису, кукурудзи і цукрової тростини, приріст 
врожайності культур від внесення добрив. Досліджено 
економічну ефективність застосування добрив, кількість 
додатково отриманої продукції від 1 кг добрив. Практичну 
дію мінеральних добрив на врожай і якість основних культур 
Лаосу тільки почали вивчати наприкінці XX ст. Досліди з 
цукровою тростиною, з вапнування кислих ґрунтів і різними 
видами місцевих добрив проводились взагалі вперше. 

Висвітлено шляхи підвищення продуктивності сільського господарства при 
застосуванні добрив. Звернуто увагу керівників і спеціалістів сільського 
господарства на використання передусім місцевих добрив: гною, компостів, зелених 
добрив, сидератів, соломи рису, стебел кукурудзи, листя і верхньої частини стебел 
тростини, дикорослих трав. Дано рекомендації виробництву. 

Розраховано на керівників і спеціалістів агропромислового виробництва 
України, Лаосу, Південно-Східної Азії, наукових працівників. 

 
 
43. 634.8(092) 

В 581 
Власов, В. В. Василий Егорович Таиров : 
документально-публицистическое издание / 
В. В. Власов, В. А. Шерер. — Арциз : ФОП 
Петров О. С., 2009. — 176 с. 
 

НВ 
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Издание подготовлено к 150-летию со дня рождения 

Василия Егоровича Таирова – основателя станции русских 

виноградарей и виноделов, неутомимого исследователя, 

талантливого организатора и создателя отечественной 

научной школы виноградарства, основа теля журнала 

«Вестник виноделия», яркого публициста, просветителя и 

ученого.  

Издание содержит биографические материалы. В нем 

представлены основные этапы жизненного и творческого 

пути В.Е. Таирова, библиография печатных работ. 

Книга знакомит читателей с историей становления и 

развития старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и 

виноделия. 

Представленные в книге материалы будут интересны специалистам-

виноградарям, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем. Кто 

интересуется литературой по виноградарству и виноделию.  

 

 

44. 634(076)  

В 885 

Вукович, Г. Важнейшие болезни плодовых : практ. 

пособие / Г. Вукович. — Київ : Аграр Медиен Украина, 

2012. — 128 с. 

 

НВ 

Плодовым культурам на протяжении всего срока их 

жизни постоянно угрожают различные болезни. Под 

понятием «болезнь» подразумевается патологическое 

состояние в процессе жизнедеятельности организма, 

вследствие которого в тканях, клетках и органах растения 

нарушается обмен веществ, из-за чего страдает и 

тормозится его дальнейшее развитие.  

Плодовые деревья также подвергаются воздействию 

внешней среды. 

Все болезни растений делятся на две группы: 

неинфекционные, обусловленные неблагоприятными 

условиями среды обитания этих растений, и инфекционные – вызванные 

болезнетворными микроорганизмами (вирусами, бактериями, грибами). 

В пособии рассматриваются причины болезней, возбудители и течение 

болезни растений и методы борьбы с ними. 

Также расположен список разъяснений специальных терминов.  

 

 

45. 631.83 

Г 722 

Господаренко, Г. М. Агрохімія калію / за ред. 

Г. М. Господаренка. — Київ : Тропеа, 2021. — 261, [1] 

c. 

 

ЧЗ№1 

НВ 
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Видання вчених Уманського національного університету 
садівництва включає роботи з вивчення впливу доз, форм, 
строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на 
формування калійного стану ґрунту, винесення калію 
врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур. 

Висвітлено історію питання, теоретичні основи 
живлення рослин калієм, формування калійної складової 
родючості ґрунтів, умови ефективного застосування калійних 
добрив. 

Книга буде корисною науковим і науково-педагогічним 
працівникам, студентам і фахівцям сільськогосподарського 
виробництва. 

 
 
46. 
 

631.8(075)  
Г 722 

Господаренко, Г. М. Практикум з агрохімії : для 
проведення лабораторних і практичних занять 
здобувачами вищої освіти за спеціальністю 201 
Агрономія / Г. М. Господаренко. — Київ : СІК ГРУП 
Україна, 2020. — 148 с.  
 

АБ№1 
ЧЗ№1 
НВ 

У практикумі викладено методи й технології проведення 
аналізів ґрунту, рослин і добрив, широко застосовуваних у 
агрохімічній практиці. Практичне виконання завдань 
сприятиме застосуванню теоретичних знань з хімічного 
складу і живлення рослин, агрономічних показників і засобів, 
систем застосування добрив та формування у студентів 
умінь, навичок і компетентностей з дисципліни. 
 
 
 
 
 

 
47. 631.445.4  

Д 304  
Демиденко, О. В. Родючість чорнозему за органічної 
системи удобрення : монографія / О. В. Демиденко. — 
Сміла, 2020. — 232 с. 
 

НВ 

У монографії показано результати багаторічних 
досліджень (2010-2020 рр.) вивчення впливу органічної 
системи удобрення на стан родючості чорнозему 
опідзоленого сильно реградованого мало гумусного порівняно з 
впливом інтенсивної органо-мінеральної системи. Вивчено 
агрофізичний, фізико-хімічний, гумусний, агрохімічний, 
мікробіологічний стан прояву родючості та режим 
зволоження в зерно-просапній коротко ротаційній сівозміні за 
органічної та інтенсивної системи удобрення. Показана 
агроекологічна, агроенергетична ефективність та 
продуктивність сільськогосподарських культур за різних 
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систем удобрення в коротко ротаційній зерно-просапній сівозміні для умов 
Центрального Лісостепу України. 

Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі сільського 
господарства, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів галузевих вищих 
навчальних закладів, всіх, хто цікавиться досягненнями вітчизняної аграрної науки 
в напрямку розробки органічного землеробства. 

 
 

48. 634(075.8) 
З-264 
 

Заморський, В. В. Інноваційні технології в 
садівництві : навчально-методичний посіб. для 
слухачів проф. перепідготовки військовослужбовців, 
ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Проєкт 
«Норвегія-Україна» / В. В. Заморський, В. О. Сіленко; 
Міжнар. фонд соц. адаптації. — Умань, 2021. — 160 с. 
 

АБ№1 
ЧЗ№1 
НВ 

Навчально-методичний посібник «Інноваційні технології 
в садівництві» має на меті сприяти поліпшенню підготовки 
слухачів курсів професійної перепідготовки 
військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей за 
проєктом «Норвегія-Україна», що навчаються за 
спеціальністю «організація власного бізнесу в овочівництві та 
садівництві». 

Слухачі набудуть навиків проектувати плодові, ягідні 
насадження для сільськогосподарських підприємств різних 
форм власності, розробляти, удосконалювати і реалізовувати 
прогресивні технології вирощування плодових і ягідних культур, 
здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та 

управляти процесами формування урожаю, розробляти і реалізовувати заходи щодо 
поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва, розраховувати і 
забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх 
екологічність.  
 
49. 633.63(092) 

З-911 
Академік ВАСГНІЛ і УААН Володимир Федорович 
Зубенко: спогади сучасників (до 90-ліття з дня 
народження). — Київ : Альфа-стевія ЛТД, 2018. — 
145, [1] с. — (Видатні українці). 
 

НВ 

Книга про українського хлопця, що народився у 

незаможній селянській сім’ї і став видатним українським 

вченим у галузі аграрної науки, керівником всесоюзного 

масштабу, відомим у фахових колах майже по всьому світу. 

Спогади сучасників ВАСГНІЛ і УААН охоплюють періоди його 

життя від дитинства і до завершення його життєвого 

шляху, демонструють його ставлення до своїх обов’язків на 

всіх займаних ним посадах, а також його ставлення до 

підлеглих. До колег і до молодих науковців, та й взагалі до 

людей. В книзі описується його непростий кар’єрний шлях від 
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агронома дослідного поля до високоповажного, маститого академіка, одного з 

фундаторів Української академії аграрних наук, яка нині називається Національною 

академією аграрних наук України. Наводяться значні досягнення Всесоюзного 

науково-дослідного інституту цукрових буряків – найбільшої установи ВАСГНІЛ – 

інституту цукрових буряків УААН за його керівництва. 

Книга буде корисною всім тим молодим українцям, які хочуть досягти успіху 

у житті. 

 

 
50. 664(035)  

Ж 584 

Жеплінська, М. М. Теплофізичні властивості харчових 

продуктів : довідник / М. М. Жеплінська, 

В. П. Василів. — Київ : Ямчинський О. В., 2021. — 

205, [1] с. 

 

ЧЗ№1 

 

Довідник містить основні теплофізичні 

характеристики напівфабрикатів та продуктів, що необхідні 

для проведення розрахунків обладнання для харчової 

промисловості. 

Довідник призначений для студентів технологічних, 

біотехнологічних та механічних спеціальностей для 

підготовки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Процеси і апарати харчових виробництв», «Процеси і 

апарати біотехнологічних виробництв», а також може бути 

корисним спеціалістам підприємств харчових і переробних 

галузей АПК, аспірантам, науковим співробітникам та 

викладачам закладів вищої освіти для інженерних розрахунків та виконання 

дипломних проектів. 

 

 
51. 631.95 

Е 457 

Екологічна безпека агропромислового виробництва / 

за наук. ред. О. І. Фурдичка, А. Л. Бойка. — Київ : ДІА, 

2013. — 413, [3] с. 

 

ЧЗ№1 

 

У монографії наведено результати комплексних 

досліджень Інституту агроекології і природокористування 

НААН та узагальнено літературні дані з проблеми 

екологічної безпеки агропромислового виробництва. 

Монографія розрахована на широке коло фахівців-

екологів, державних службовців, науковців, викладачів і 

студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто 

цікавиться проблемами екологічної безпеки. 
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52. 631.95(477) 

І-712 

Інститут агроекології і природокористування 

Національної академії аграрних наук України: етапи 

становлення і розвитку. – 1992-2012 : з нагоди 20-річчя 

створення. — Київ, 2012. — 59, [1] с. 

 

КС 

Видання присвячено 20-річчю з дня створення 

Інституту агроекології і природокористування Національної 

академії аграрних наук України. Викладено історію 

Інституту за період 1992-2012 рр., наведено етапи 

становлення і розвитку, основні наукові здобутки колективу. 

Для підготовки видання використано архівні документи, 

наукові звіти Інституту і щорічні звіти про роботу і 

діяльність Національної академії аграрних наук України, 

матеріали бібліографічного покажчика наукових праць 

академіка НАН України і НААН О.О. Созінова, академіка 

НААН О.Г. Тараріка, члена-кореспондента НААН 

В.В. Германа, спогади Інституту тощо.  

 

 

53. 631.52:633.12 

К 29 

Каталог зразків генофонду гречки звичайної 

(FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH.) за 

господарськими та селекційно-цінними показниками / 

О. В. Тригуб, Ю. В. Марченко, В. М. Кір’ян, 

В. М. Бурдига. — Устимівка : Християнська Зоря,  

2021. — 86, [1] с. 

 

НВ 

Каталог містить узагальнені результати оцінки 

протягом 2005-2015 років 284 зразків гречки звичайної, що 

належать до різних еколого-географічних груп, походженням з 

6 країн світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 636.085.55  

К 65 

Конструирование рецептов комбикормов для 

животных и птицы / В. С. Линник, Н. И. Лихтер, 

И. П. Мирошниченко, А. А. Головатюк. — Луганськ : 

Пальчак А. В., 2021. — 315, [1] c. 

 

ЧЗ№1 
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В научно-практическом пособии кратко описано 

основные принципы переваривания и обмена питательных, 

минеральных и биологически активных веществ, которыми 

следует руководствоваться при конструировании рецептуры 

комбикормов для животных и птицы. Отдельные разделы 

книги посвящены характеристике и взаимоотношениям 

ингредиентов между собой, а также наиболее 

распространенным способам их хранения и подготовки к 

использованию. 

Приведены проверенные в экспериментах и 

рекомендованные учеными рецепты комбикормов для 

крупного рогатого скота, свиней, овец, сельскохозяйственной птицы, лошадей и 

кролей различных направлений и стадий репродуктивного цикла. 

Изложены также современные требования к основным машинам и 

механизмам для подготовки, а также технологическим линиям для смешивания 

компонентов комбикормов. 

Пособие предназначено для технологов комбикормовых заводов и кормоцехов 

предприятий, студентов бакалаврата и магистратуры специальностей 

«Зоотехния», «Технология производства и переработки продуктов 

животноводства» и «Ветеринарная медицина», аспирантов, специалистов-

животноводов и фермеров, а также широкого круга читателей, которые желают 

самостоятельно приготавливать и успешно использовать комбикорма в кормлении 

животных и птицы.  

 

 

55. 633.2(076.5) 

К 669 

Кормовиробництво : практикум / Г. І. Демидась, 

І. Т. Слюсар, В. А. Вергунов, С. П. Полторецький; за 

ред. Г. І. Демидася, І. Т. Слюсаря. — Київ : Прінтеко, 

2020. — 489, [1] с. 

 

ЧЗ№1 

НВ 

Викладено методику проведення лабораторно-

практичних занять і літньої навчально-виробничої 

практики з основних теоретичних і практичних питань 

кормовиробництва, включаючи еколого-біологічні 

особливості кормових рослин, оцінку якості кормів, 

програмування врожаїв кормових культур, біоенергетичну 

оцінку технологій їх вирощування, кормову площу, конвеєрне 

виробництво кормів, характеристику кормових трав 

лучного і польового травостояння, лучне і польове 

кормовиробництво, сучасні методи заготівлі кормів, 

насінництво кормових трав, заняття в умовах 

виробництва. 

Розраховано на студентів вузів за спеціальностями «агрономія» і 

«зооінженерія». 
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56. 628.4.047 

Л 566 

Лико, Д. В. Радіоактивні відходи: технології 

утворення, поводження, утилізації / Д. В. Лико,  

М. І. Костолович, О. П. Войтович. — Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2016. — 203, [1] c.  

 

ЧЗ№1 

 

Навчальний посібник містить матеріал відповідно до 

програм курсів «Хімія радіоактивних елементів», 

«Поводження з радіоактивними відходами», «Реабілітація 

територій, забруднених радіонуклідами». У посібнику 

викладено теоретичні основи хімії радіоактивних елементів, 

розглянуто сутність технологічних процесів ядерно-

паливного циклу, описано джерела утворення радіоактивних 

відходів та наведено особливості поводження з 

радіоактивними відходами. Досліджено принципові засади 

управління системою поводження з радіоактивними 

відходами та особливості реабілітації територій, 

забруднених радіонуклідами. 

Розраховано на студентів-магістрів спеціальності «Радіоекологія» вищих 

навчальних закладів. 

 

 

57. 636/.637 

Н 323 

Настольная книга фермера-скотовода : научно-

практическое пособие / В. С. Линник, А. Ю. Медведев, 

Г. Н. Кузнецов, С. Н. Тресницкий ; ЛНАУ. — Луганск 

: Элтон-2. — 2016. – 299, [1] с. : ил. 

 

ЧЗ№1 

 

Научно-практическое пособие предназначено для 

широкого круга читателей, студентов специальностей 

«Технология производства и переработки продуктов 

животноводства» и «Ветеринарная медицина», а также 

специалистов и фермеров, арендаторов, частных 

собственников скота, желающих рентабельно производить 

молоко и говядину с их самостоятельной переработкой. 

В пособии кратко изложены технологии производства 

молока и говядины, а также их переработки в фермерских 

хозяйствах, в соответствии с требованиями Европейского 

Союза. Отдельные разделы посвящены подбору пород, 

содержанию, обслуживанию телят и коров, получению, хранению и переработке 

молока, а также вопросам интенсификации откорма животных и первичной 

переработке говядины. Изложены современные требования к идентификации и 

регистрации животных, основные приемы профилактики и лечения 

распространенных заболеваний. Кратко подана информация по производству 

сертифицированной органической продукции, важной для безопасности питания 

людей.  
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58. 63(06) 
Н 354 

Національна академія аграрних наук України.  
Звіт про діяльність Національної академії аграрних 
наук України за 2019 рік . — Київ : Аграрна наука, 
2020. — 572, [2] с. 
 

НВ 

8 серпня 2019 р. сплинув п’ятирічний термін діяльності 
Президії Академії, обраної у 2014 р. 8 серпня 2019 р. 
президент НААН академік НААН Гадзало Ярослав 
Михайлович звітував перед Загальними зборами Академії з 
доповіддю «Про підсумки діяльності Президії Національної 
академії аграрних наук України за п’ять років». Загальними 
зборами НААН за результатами обговорення схвалено звітну 
доповідь президента, а діяльність Президії НААН з серпня 
2014 по серпень 2019 р. визнано задовільною. Президією 
Академії розроблено заходи з виконання передвиборної 
Програми розвитку Національної академії аграрних наук 
України на 2019 – 2023 роки, представленої кандидатом у 

президенти НААН Гадзалом Я.М., в яких враховано також пропозиції, висловлені 
при обговоренні Програми. Загальними зборами НААН обрано новий склад Президії 
НААН – 28 осіб. Президентом обрано Гадзало Ярослава Михайловича. 
 
59. 63(06) 

Н 354 
Національна академія аграрних наук України 
Національна академія аграрних наук України. 
Презентація : до 100-річчя від дня створення. — Київ : 
Аграрна наука, 2018. — 239, [1] с. 
 

НВ 

Презентаційне видання до 100-річчя Національної 
академії аграрних наук України підготовлено з 
використанням архівних, законодавчих і регламентуючих 
матеріалів, які поєднані однією ідеєю – комплексним 
дослідженням історичних етапів розвитку й засвідчують 
вагому роль інституції в процесі розвитку АПК України. 
Воно висвітлює всі аспекти її становлення та розвитку від 
створення, фундаторів організації аграрної науки, 
відродження, всесвітньо визнаних наукових шкіл як засад 
опрацювання державної наукової політики до сьогодення. 
Видання покликане, з одного боку, оприлюднити славетні 
історичні наукові здобутки НААН і когорти видатних 

вчених-аграріїв, а з іншого, – надихнути наукову спільноту України на те, щоб вона 
орієнтувалася на гідне місце у світовій аграрній науці, демонструвала свою енергію, 
ініціативу, активність, уміння своєчасно та якісно вирішувати наукові, виробничі і 
соціальні питання та втілювати їх у життя за сучасної глобалізації й інтеграції 
економіки. Саме ці аспекти мають стати неодмінною умовою зростання 
ефективності виробництва та життєвого рівня населення України в перспективі. 

Презентаційний ілюстрований альбом буде цікавим вченим-історикам, 
аграріям, співробітникам наукових установ Академії, товаровиробникам 
сільськогосподарської продукції різних форм власності та широкому загалу читачів. 
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60. 63(477) 

Н 34 

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні 

Степу України / Національна академія аграрних наук 

України. — Київ : Аграрна наука, 2010. — 984, [2] с. 

 

НВ 

Багатопланове науково-виробниче видання охоплює 
природно-кліматичні, економічні, екологічні, соціальні 
аспекти агропромислового виробництва, питання переробки 
сільськогосподарської продукції, ветеринарного забезпечення, 
проблеми удосконалення матеріально-технічної бази в зоні 
Степу України. У розділах книги надано розгорнутий аналіз 
особливостей аграрного виробництва, а також розвитку 
організаційно-господарських структур за роки реформування 
земельних відносин у сільському господарстві. Приведено дані 
щодо формування структури сівозмін, управління родючості 
ґрунтів; надано науково обґрунтовані рекомендації щодо 
регулювання врожайності та отримання сталих валових 

зборів основних сільськогосподарських культур; інтенсивного ведення 
тваринництва; забезпечення переробної галузі рослинницькою і тваринницькою 
сировиною; подальшого розвитку аграрного виробництва з використанням сучасних 
досягнень науки, технологій та інноваційних моделей розвитку виробничої сфери. 

Книга розрахована на керівників і спеціалістів сільського господарства та 
переробних підприємств, виробничників, наукових працівників аграрного профілю, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
 
 
61. 616.98 

П 173 

Папилломавирусная инфекция и система интерферона 

/ Л. Н. Лазаренко, Н. Я. Спивак, О. Н. Михайленко, 

Г. Т. Сухих. — 2-е изд., доп. — Київ : 

Фитосоциоцентр, 2008. — 287, [1] c. 

 

НВ 

В монографии в доступной форме раскрыта важная 
проблема папилломавирусной инфекции: особенности ее 
течения, характер индуцированного папилломавирусами 
концерогенеза, и специфические организмы, с помощью 
которых эти вирусы избегают действия факторов иммунной 
системы. Без понимания данных процессов невозможно 
разработать новые эффективные профилактические и 
лечебные технологии борьбы с папилломавирусными 
инфекциями, при которых инактивируется интерлейкин-18 – 
важный фактор контроля над синтезом интерферона-у, 
цитокина, отвечающего за индукцию цитотоксического 
иммунитета, и имеющего важное значение в защите от 

вирусной инфекции и злокачественных опухолей. Рассмотрена роль системы 
интерферона в иммунопатогенезе папилломавирусной инфекции и индуцированных 
папилломавирусами предопухолевых и опухолевых заболеваний.  
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Для вирусологов, иммунологов, биотехнологов, биохимиков, врачей, 
аспирантов, а также студентов биологических и медицинских факультетов 
высших учебных заведений. 
 
 
62. 632.7 (075.8) 

П 691 
 

Практикум з моніторингу шкідників 
сільськогосподарських культур : навч. посіб.— Х. : 
Бровін О. В., 2016.— 205,[1] с. 
 

НВ 

Наведено основні методи моніторингу шкідників 
сільськогосподарських культур. За основу взято 
загальноприйняті в Україні та деякі новітні методики 
короткострокового, довгострокового і багаторічного 
прогнозів розвитку шкідників, які спираються на доступну 
фітосанітарну та агрометеорологічну інформацію й 
можуть бути реалізовані в навчальному процесі. 

Практикум підготовлено відповідно до програми 
дисциплін «Моніторинг шкідників сільськогосподарських 
культур». 

Призначено для аудиторії та самостійної роботи 
студентів вищих аграрних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації з 

напрямів «Захист і карантин рослин» та «Агрономія». Може бути корисним 
фахівцям із захисту рослин та лісового господарства, агрономам господарств 
різних форм власності й господарювання, слухачам інститутів післядипломної 
освіти. 
 
 
63. 631.459 

П 77 
Природний механізм захисту схилових ґрунтів від 
водної ерозії / М. І. Полупан, С. А. Балюк, В. Б 
Соловей, В. А. Величко ; за ред. М. І. Полупана. — 
Київ : Фенікс, 2011. — 142, [1] с. 
 

НВ 

У монографії вперше у світовій практиці обґрунтовано 
природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії 
через наявність на них системи мікро-рельєфних утворень – 
папіляр стоку (ПС) як форми вираження поверхневого стоку 
і функціонального апарату його формування та скидання. 
Показано притаманність ПС усім схиловим ландшафтам, 
природне їх походження і дискретність кожного в системі 
даних морфоскульптур. У зв’язку з цим поверхневий стік 
розосереджено скидається зі схилів, що зумовлює створення 
на них ерозійно безпечного землекористування. Доведено 
приуроченість водної ерозії до днищ мережі ПС як постійних 
маршрутів водних потоків, визначено залежність 

напруженості її віл типу сніготанення та антропогенного втручання. Останнє 
пов’язано зі штучним створенням тимчасових або постійної дії рубежів на 
маршрутах природного скидання поверхневого стоку, в результаті чого виникають 
й інтенсифікуються ерозійні процеси внаслідок концентрації водних потоків із 
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кількох ПС в один. Визначено неможливість зупинити будь-якими засобами 
розвиток лінійних форм ерозії за наявності рубежів акумуляції поверхневого стоку 
в ПС. Показано, що ерозійно безпечна організація землевпорядкування 
забезпечується на основі врахування на схилах системи ПС, апарату захисту 
схилових земель від водної ерозії, шляхом гармонізації з нею лінійних рубежів 
інфраструктури, щоб не порушити природного функціонування її щодо 
розосередженого формування та скидання поверхневого стоку.  

Для студентів, аспірантів, викладачів, землевпорядників, екологів, агрономів 
та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з вивченням, дослідженням і 
використанням ґрунтового покриву України. 

 
 

64. 631(06) 
С 149 

Сайко, В. Ф. Вибрані наукові праці / В. Ф. Сайко. — 
Київ : Аграрна наука, 2016. — 507, [1] с. : іл.   
 

ЧЗ№1 
НВ 

Видання висвітлює наукову, дослідницьку, практичну та 
суспільно-політичну діяльність В.Ф. Сайка – академіка 
Національної академії аграрних наук України, радника 
дирекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», видатного 
вченого у галузі землеробства та рослинництва, теорії і 
практики сучасних систем інтенсивного ґрунтозахисного 
землеробства. Його розробки із сортової агротехніки та 
наукових основ вирощування зернових культур, питань 
стратегії і розвитку сільського господарства, стабілізації 
землекористування стали новим напрямом у землеробській 
науці. 

Наукові праці В.Ф. Сайка широко відомі як в Україні, 
так і за її межами. 

Розраховано на науковців і працівників агропромислового комплексу, 
викладачів та студентів навчальних закладів. 
 
65. 634(083.81)  

С 173 
Самойленко, Т. Г. Каталог садивного матеріалу 
плодових культур: корпорація «Миколаївсадвинпром» 
/ Т. Г. Самойленко, Н. А. Самойленко, В. Д. Бушилов. 
— Миколаїв : Іліон, 2018. — 223, [1] с. : іл. 
 

НВ 

Каталог знайомить читачів з плодовими культурами, 
саджанці яких вирощуються в господарствах корпорації 
«Миколаївсадвинпром». Наведена коротка біолого-
господарська характеристика сортів підщеп зерняткових і 
кісточкових культур, вимоги до сучасного сортименту. 
Представлена інформація належним чином допоможе 
оптимізувати породно-сортовий склад плодового саду з 
урахуванням ринкових умов господарювання. 

Для наукових співробітників АПК, аспірантів, 
магістрів, студентів аграрних ВНЗ. Також може бути 
корисним для фахівців садівничих господарств, садівників-
аматорів. 
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66. 631.582(477) 

С 343 

Сівозміни в Лісостепу України / В. О. Єщенко, 

П. Г. Копитко, О. Б. Карнаух, М. В. Калієвський ; за 

ред. В. О. Єщенка. — Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 

2020. — 187, [1] с. 

 

АБ№1 

ЧЗ№1 

НВ 

Подається історія розвитку вчення про сівозміни, 
показується відношення окремих культур до беззмінного 
вирощування, вказуються допустимі строки повернення 
культур на попереднє місце вирощування, обгрунтовується 
розміщення парів і районованих в Лісостепу 
сільськогосподарських культур в сівозмінах, подається 
сучасна класифікація сівозмін та різні варіанти спеціалізації 
польових сівозмін, наводяться схеми багатопільних і 
короткоро- таційних польових сівозмін, подаються 
особливості польових сівозмін на меліорованих і еродованих 
землях. Окремо наводяться приклади овочевих сівозмін та 
сівозмін в садівництві, подається методика проектування та 

освоєння сівозмін. 
Рекомендується для студентів агрономічних спеціальностей, слухачів 

Інституту післядипломної освіти і дорадництва, науковців і практиків 
сільськогосподарського виробництва. 
 
 
67. 634 (075.8)  

С 361 

Сіленко, В. О. Сучасні агротехнології у садівництві : 

практикум / В. О. Сіленко. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 

2014. — 149,[1] с. : іл. 

НВ 

Практикум розроблений на основі типової програми з 
дисципліни «Світові агротехнології у садівництві, 
овочівництві та виноградарстві» для підготовки магістрів 
напрямку 8.09010101 «Агрономія» зі спеціальності 8.09010104 
– «Плодівництво і виноградарство» у вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Викладено зміст програми та методичні рекомендації 
щодо виконання 9 лабораторних робіт з дисципліни. Після 
анотації кожної теми подаються короткі відомості, які 
дозволяють поглибити знання за даною темою та методичні 
поради щодо виконання завдань. 
 

 
68. 632.7(075.8) С 

764  

Станкевич, С. В. Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських культур : навч. посіб. / 

С. В. Станкевич, І. В. Забродіна. — Х. : Бровін О. В., 

2016.— 215, [1] с.  

 

НВ 
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Висвітлено існуючі методи виявлення та обліку 
шкідників сільськогосподарських культур і шляхи їхнього 
вдосконалення. Наведено критерії доцільності застосування 
засобів захисту рослин від шкідників та визначення 
ефективності захисних заходів. Указано алгоритми 
проведення обліків основних шкідників сільськогосподарських 
культур за загальноприйнятими та перспективними 
новітніми методами. 

Призначено для підготовки фахівців аграрних вищих 
навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації з напрямів 
«Захист і карантин рослин» та «Агрономія». Може бути 
корисним фахівцям із захисту рослин, науковим 

співробітникам і агрономам господарств різних форм власності, слухачам закладів 
післядипломної освіти, викладачам, аспірантам і студентам біологічних та 
сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усім 
тим, кого цікавить екологічно орієнтований захист рослин. 
 
 
69. 630*5(477.411) 

С 869 

Строчинський, А. А. Таксація зелених насаджень на 

території міста Києва: теорія та практика : 

монографія / А. А. Сорочинський, В. В. Миронюк. — 

Корсунь-Шевченківський : Вид. В.М. Гавриленко, 

2013. — 178 с. 

 

НВ 

Оптимізація використання рекреаційного потенціалу 
зелених зон є умовою сталого розвитку урбанізованих 
територій, яку неможливо забезпечити без належної 
інформаційної підтримки. Для вирішення питань 
функціонального планування та ефективного використання 
озеленених територій необхідна достовірна інформація про 
стан і динамічні процеси, що відбуваються в об’єктах 
благоустрою населених пунктів. 

У монографії обґрунтовано систему нормативів для 
таксації деревного запасу на території населених пунктів та 
опрацьовано методичні принципи обліку зелених насаджень в 
умовах урбанізованого середовища з використанням 

дистанційних і математико-статистичних підходів. 
Розраховано на фахівців, які працюють у сфері житлово-комунального 

господарства населених пунктів, науковців, аспірантів і студентів факультетів 
садово-паркового профілів. 

 
 
70. 633.6 

С 82 

Сторожик, Л. І. Агробіологічні основи формування 

агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної 

культури в Степу та Лісостепу України / 

Л. І. Сторожик. — Вінниця : Твори, 2018. — 263, [1] с. 

ЧЗ№1 

 



38 
 

На основі багаторічних досліджень висвітлено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, 

що виявляється у встановленні закономірностей формування 

агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури 

та розробці елементів технології його вирощування в Степу і 

Лісостепу України шляхом виявлення особливостей росту, 

розвитку та формування продуктивності рослин за рахунок 

добору оптимального сортового сортименту культури, 

встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів 

стимуляції насіння залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

вирощування. Використання результатів досліджень 

забезпечує врожайність біомаси на рівні 67-80 т/га, цукристість соку – 16-18%, 

вихід біоетанолу – 2,5-3,5 т/га, при рентабельності 40-70 %.  

Для науковців, студентів закладів вищої освіти, агрономів, фермерів. 

 

 
71. 63(06) 

У 521 
Уманський національний університет садівництва 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. — Вип. 97. Ч. 1 : 

Сільськогосподарські та технічні науки / голов. ред. 

О. О. Непочатенко. — Умань : Візаві, 2020. — 279,  

[1] с. 

 

НВ 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва висвітлює результати наукових 

досліджень, проведених працівниками Уманського 

національного університету садівництва та інших навчальних 

закладів Міністерства освіти і науки України і науково-

дослідних установ НААН України. 

 

 

 

 

 

 

 
72. 63(06) 

У 521 
Уманський національний університет садівництва 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. — Вип. 97. Ч. 2 : Економічні 

науки / головний ред. О. О. Непочатенко. — Умань : 

Візаві, 2020. – 306, [1] с. 

 

НВ 
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Збірник наукових праць Уманського національного 
університету садівництва висвітлює результати наукових 
досліджень, проведених працівниками Уманського 
національного університету садівництва та інших навчальних 
закладів Міністерства освіти і науки України і науково-
дослідних установ НА АН України. 
 
 
 
 
 
 

73. 63(06) 
У 521 

Уманський національний університет садівництва 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
молодих учених : в 2-х ч. Ч. 1 : Сільськогосподарські, 
біологічні та технічні науки. — Умань : УНУС, 2012. 
— 210, [1] с. 
 

НВ 

У збірнику тез висвітлено результати наукових 
досліджень, проведених працівниками Уманського 
національного університету садівництва та інших навчальних 
закладів Міністерства аграрної політики України та науково-
дослідних установ УААН. 
 
 
 
 
 
 
 

 
74. 636.2(075.8) 

Ф 504 
Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої 
худоби : навч. посіб. / Г. М. Калиновський, 
В. А. Яблонський, М. С. Пелехатий, С. П. Хомин. — 
Житомир : Полісся, 2011. — 462, [2] с. : іл. 
 

ЧЗ№1 

В даному посібнику висвітлені основи розведення, 
акушерства, гінекології, андрології та біотехнології 
розмноження великої рогатої худоби, який слід розглядати як 
оригінальне і перше видання в умовах України. Книга 
складається з 2-х частин і 19-ти розділів, написаних 
авторським колективом Житомирського Національного 
агроекологічного університету, Львівської НАВМ ім. 
С.З. Гжицького, НУБіП, Білоцерківського ДАУ, Харківської 
ДЗВА та Сумського НАУ. 

Автори посібника прагнули узагальнити і висвітлити 
основні програмні, теоретичні та практичні питання 
ветеринарного акушерства, гінекології, андрології та 
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біотехнології розмноження великої рогатої худоби на рівні сучасних досягнень 
вітчизняної і зарубіжної біологічної, ветеринарної та зоотехнічної науки, 
включаючи дослідження та розробки останніх років. 

Призначається для студентів, магістрів, бакалаврів вищих навчальних 
закладів, а також спеціалістів і науковців. 

 
75. 631.1(083.13) 

Ф 796 
Формування систем аграрного виробництва на 
осушуваних землях Центрального Полісся : 
рекомендації / За ред. Ю. О. Тараріко, 
А. О. Мельничука. — Київ : Компринт, 2016. — 142 с. 
 

ЧЗ№1 

У рекомендаціях обґрунтовано засади раціонального 
використання осушуваних земель Центрального Полісся. 
Показано, що інформаційна база стаціонарного польового 
досліду є теоретичною основою формування 
високоефективних систем аграрного виробництва. 
Багаторічні врожайні дані за варіантами органічних, 
мінеральних і органо-мінеральних систем удобрення дають 
змогу об’єктивно встановити потенціал виробництва 
продукції рослинництва, зокрема за оптимізації водно-
повітряного, поживного режимів та сівозмінного фактору. 
Шляхом багатоваріантного імітаційного комп’ютерного 
моделювання опрацьовано перспективні варіанти галузевої 

структури аграрного виробництва, у тому числі з вирощуванням та переробкою 
льону-довгунця. Вона ґрунтується на створенні замкнутих циклів біогенних макро- і 
мікроелементів з переходом на засади біоорганічного землеробства та 
біоенергетичного аграрного виробництва. 

Видання призначено для керівників і персоналу водогосподарських організацій 
зони осушення, фахівців сільськогосподарських підприємств, аспірантів та 
студентів аграрних навчальних закладів та НДІ. 
 
76 631.442.5(09) 

Ч-48 
Черкас, В. М. Автограф на землі : фоторозповідь про 
життя і творчість Семена Свиридовича Антонця / 
В. М. Черкас. — Полтава : Сімон, 2013. — 288 с. — 
(Золоті імена Полтавщини). 
 

НВ 

Фотоальбом присвячено діяльності Семена Свиридовича 
Антонця – знаного в Україні і світі академіка-агроеколога, 
першопрохідника сучасного великомасштабного органічного 
землеробства, яке відкриває людству шлях до життя у 
гармонії з природою. 
Він подарував Україні не лише унікальну систему 
землеробства, він створив на цій землі приклад – як повинна 
людина ставитись до середовища, у якому живе. Про 
дбайливе ставлення до природи написано тисячі доповідей, 
дисертацій, виголошено мільйони промов, та лише Антонцем 
втілено у реальному житті на таких площах і з такою 
майстерністю. Подібного прикладу ви не знайдете ані у 
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Європі, ані у світі, і тому Семен Антонець входить до списку двохсот найвідоміших 
європейців. Тож відкривайте книгу та рушайте у його життя, у його долю, як у 
подорож до гармонії та справжнього українського таланту. 
 
 
77. 635.926 

(477.4)(07)  
Ч 605 

Чіков, І. В. Методичні рекомендації з вирощування 
декоративних водних та прибережно-водних рослин у 
Правобережному Лісостепу України / І. В. Чіков. — 
Київ : Паливода А. В., 2016. — 68, [1] 605 с. : іл. 
 

НВ 

У методичних рекомендаціях описано оптимальні 
методи розмноження водних та прибережно-водних рослин 
(Кала ефіопська, Орантіум водний, Водяний салат, Образки 
болотні, Понтедерія серцелиста «рожева», Понтедерія 
ланцетолиста, Монохорія Кортикова, Водяний гіацинт, Куга 
гострокінцева, Стрілолист злаковидний) в умовах 
Правобережного Лісостепу України, а також наведено 
інформацію з особливостей їхнього вирощування. Дані 
рекомендації розроблено з урахуванням результатів 
багаторічних досліджень проведених у Національному 
дендрологічному парку «Софіївка» НАН України. 

Для спеціалістів садово-паркового мистецтва, 
садівників-аматорів, вчителів біології та студентів біологічних спеціальностей. 
 
 
78. 631.15 

Ш 708 
Шляхи підвищення ефективності використання землі 
в сучасних умовах. — К. : Едельвейс, 2016. — 258, 
[1] с. 
 

ЧЗ№1 

Представлено результати практичних і теоретичних 
досліджень з проблем ефективного використання землі в 
сучасних умовах. Проаналізовано сучасний стан 
використання земельних ресурсів в основних ґрунтово-
кліматичних зонах України з урахуванням соціальних, 
політичних, економічних, енергетичних і екологічних реалій 
сьогодення. Відпрацьовано шляхи формування збалансованих 
систем землекористування, збереження і відтворення 
родючості ґрунтів, визначено пріоритетні напрями розвитку 
аграрного сектору економіки держави. Викладені матеріали 
спрямовано на підвищення ефективності використання землі 
як основного багатства держави та визначено чинника 

продовольчої безпеки України.  
Розраховано на керівників і спеціалістів сільського господарства, наукових 

співробітників аграрного профілю, викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів. 
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МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ 

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 
 

 

79. 712.253(477.46) 

С 681 

«Софіївко», тобою я живу… : зб. статей. Присвячено 

І. С. Косенку з нагоди 75-річчя та 35-річчя діяльності 

на посаді директора Національного дендрологічного 

парку «Софіївка» НАН України. — Полтава : 

Дивосвіт, 2015. — 140, [1] с.  

 

АЗ 

У книзі вміщено статті членів Ради ботанічних 

садів і дендропарків України, науковців ботанічних 

закладів НАН України про наукову, організаторську, 

господарську діяльність, людські риси, наукові 

здобутки І.С. Косенка – відомого вченого-ботаніка, 

паркобудівника, природоохоронця. Доктора 

біологічних наук, професора, члена-кореспондента 

НАН України, директора Національного 

дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. 

Науково-популярне видання із серії «Видатні 

ботаніки та природоохоронці України». 

 

 

80. 712.253(477.46) 

К 711 

Косенко, І. С. Софіївка. Національний 

дендрологічний парк : фотоальбом / І. С. Косенко, 

В. В. Пилип′юк. — Київ : Вид. Паливода А. В.,  

2016. — 275, [1] с. 

 

АЗ 

Садово-паркове мистецтво України має багатовікову 

історію від присадибних садів і городів Київської Русі, 

монастирських садів і виноградників ХІ століття до 

загальних міських садів і численних маєткових парків ХІХ-ХХ 

століть. Одним з таких парків є Національний дендрологічний 

парк «Софіївка» НАН України, який став вершиною світового 

садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ – початку століть. 

Матеріалізуючи окремі епізоди Гомерової «Одіссеї» в 

архітектурних спорудах парку, автори внесли нову на той час 

концепцію планування парку, яка побудована на твердженні, 

що природі не властива пряма лінія, симетричні водойми, 

прямі доріжки. Автори «Софіївки», створивши одне з найбільш видатних шедеврів 

світового садово-паркового мистецтва, підкреслили, щодо поглиблення естетики 

пейзажу веде романтизм з його бунтівним незадоволенням дійсністю, 

споглядальністю, заглибленням у внутрішній світ людини, де з одного боку, 

формувалася «Софіївка» на основі сентиментальних елегійних мотивів, а з 
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іншого,  – елементів містицизму, залякування (дикі скелі, темні гроти, гуркітливі 

водоспади). Важливим стало те, що головним і визначальним компонентом в 

організації парку стала аборигенна та інтродукована рослинність. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 

 

 

81. 712.35(075.8) 

Л 477 

Леонтяк, Г. П. Живі огорожі та вертикальне 

озеленення у ландшафтовому дизайні : навч. посібн. / 

Г. П. Леонтяк, М. Ю. Осіпов. — Рибниця : Теслайн, 

2021. — 109, с. 

 

АБ№1 

ЧЗ№1 

НВ 

У навчальному посібнику розглядаються питання, 

значення й умови створення художніх композицій і видів живих 

огорож, висвітлено особливості вертикального озеленення, 

догляд за ними, захисне, екологічне й   

Архітектурно-художнє їх значення. Наведено більше 80 

рослин із яких формують живі огорожі та інші декоративні 

композиції.  

Навчальний посібник призначений для студентів 

напрямку: 54.03.01 – напрямку підготовки дизайн, профіль 

дизайн: 206 – садово-паркове господарство, 205 – лісове 

господарство як допоміжна навчальна література при 

вивченні дисциплін «Дендрологія», «Ландшафтна архітектура», «Дизайн 

середовища», «Садово-паркове будівництво», «Садово-паркова композиція» та 

інші. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. 

ФІЛОЛОГІЯ 
 

 

82. 821 

Г 124 

Гаврильченко, Ф. Софіївка – сад / уклад. і ред. 

В. Поліщук. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. — 

474 с.      

 

ХЛ 

До книги ввійшли твори фактично невідомого 

українського письменника Федора Гаврильченка (1883–

1942), уродженця Звенигородщини, який мешкав, працював і 

похований в Умані. Майже всі твори збереглися в 

рукописному архіві й публікуються вперше. 

Видання адресовано широкому колу читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

83. 821.161.2  

Д 217 

Дашвар, Л. Покров : роман / Л. Дашвар. — Х. : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. — 378, [2] с. 

 

ХЛ 

Романи Люко Дашвар незмінно мають успіх у читача. 

Вона пише так гостро й пронизливо, психологічно й чутливо, що 

торкається струн душі кожного. Неможливо не співчувати її 

героям, як неможливо не звернути увагу на гострі, болючі, 

неоднозначні питання, які порушує письменниця… 

Ніч проти 30 листопада 2013 року багато чого змінює і в 

житті країни, і в долі киянки Мар’яни Озерової. Після 

розміреного напівсонного існування дівчина опиняється у вирі 

подій і несподіваних зустрічей: виснажливі чергування на 

Майдані, зникнення коханої людини та пошуки нащадків у 

сьомому коліні славного козака Яреми Дороша, яких прокляла 

його дружина – зарозуміла шляхтянка Станіслава. Та чи недаремні пошуки? Адже 

перед цими щасливцями постає непростий вибір – незлічені скарби, що їх мають 

успадкувати від свого предка, чи кохання і воля… 

 

 

84. 821.161.2 

Д 438  

Дзюбенко-Мойс, Н. Та, що біжить по стерні : поезії / 

Н. Дзюбенко-Мойс. — Київ : Український пріоритет, 

2015. — 172, [4] с. : іл. 

 

ХЛ 
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У збірці відомої української письменниці вміщено твори, 

написані впродовж останніх двох непростих, буремних років. 

Це не автоматична фіксація побаченого і пережитого, а 

пронизлива візія болю і пристрасної віри, поєднана з 

історичними паралелями, літературними алюзіями. Кожен 

твір – це філософське осмислення глибин непростого 

українського буття, переплавлення його в неповторні 

естетичні форми, гранична концентрація емоційного 

індивідуального досвіду та його накладання на цивілізаційні 

гуманістичні універсалії. 

 

 

 

85. 821.161.2 

Д 729 

Драч, І. Ф. Твори : у 3 т. Т. 1. : Вірші та поеми / 

І. Ф.  Драч. — Київ : Фенікс, 2010. — 335, [1] с.   

 

ХЛ 

У першу книгу тритомника видатного українського 

письменника, перекладача, кінодраматурга, Літературознавця, 

дослідника, есеїста і публіциста, лауреата Шевченківської 

премії, Героя України Івана Драча «Вірші та поеми» вмістилося 

по декілька віршів, написаних у 1962-2010 роках, а також 

чотири поеми з сімнадцяти. 

Читач має можливість увійти в світ багатогранної поезії 

творця, поринути в глибину його думки, у вулкан його душі, в 

скарбницю його слова. 

Адресується книга широкому колу читачів. 

 

 

 

86. 821.161.2 

Д 729  

Драч, І. Ф. Твори : у 3 т. Т. 2. : Кіноповісті / І. Драч. — 

Київ : Фенікс, 2010. — 388, [4] с.           

 

ХЛ 

У другу книгу тритомника Івана Драча «Кіноповісті» 

ввійшли: документальні повісті про геніальну поетесу Лесю 

Українку, про композитора, засновника української класичної 

музики Миколу Лисенка, Про особисту життєву драму Тараса 

Шевченка, а також «Криниця для спраглих» і «Київський 

оберіг». 

Книга буде корисна для всіх, кого цікавить українська 

культура, зокрема – драматургія. 
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87. 821.161.2 

Д 729  

Драч, І. Ф. Твори : у 3 т. Т. 3. : Статті та есеї / І. Драч. — 

Київ : Фенікс, 2010. — 541, [3] с. 
ХЛ 

У третій книзі тритомника Івана Драча «Статті та 

есеї» читач зустрінеться з літературознавцем, дослідником, 

перекладачем, публіцистом, котрий вміє не тільки високо 

оцінити талант іншого – чи то письменник, скульптор, 

художник, вчитель, а чи режисер, але й широко порадіти за цей 

талант, щедро поділитися своєю радістю. 

До книги увійшли літературно-критичні статті, 

створені протягом п’яти десятиліть. 

Назва однієї із статей «Наближення до Паруйра 

Сівака»… Іван Драч наблизив до нас скарби культури як у часі – 

від Данте й Сковороди до Яблонської і Білаша, так і у 

просторі – від Пабло Неруди (Південна Америка) до Акутагави Рюноске (Японія). 

За книгу будуть вдячні всі, хто вивчає, досліджує, цікавиться минулим і 

сучасним української і світової культури. 

 

 

88. 821 

З-11 

З Батьківщиною в серці : художньо-публіцистичний 

альманах. — Київ : Нац. акад. СБУ, 2020. — 125, [1] с.  

 

ХЛ 

До альманаху ввійшли подані на відкритий 

літературний конкурс «З Батьківщиною в серці» поетичні та 

прозово-публіцистичні твори здобувачів вищої освіти, 

співробітників Національної академії Служби безпеки 

України й членів їхніх родин. Також у збірнику надруковано 

твори родичів загиблих співробітників СБ України та 

студентів національного університету «Острозька 

академія». 

У поезії та прозі – переживання авторів, викликані 

останніми подіями в Україні, прагнення підтримати героїв, 

які сьогодні боронять територіальну цілісність держави; 

філософські роздуми про те, що найбільше хвилює; інтимні поетичні зізнання в 

найпотаємнішому. Подано твори на тему «Немає інтересів вищих від інтересів 

національних», присвячені вшануванню пам’яті Левка Лук’яненка (відповідно до 

Постанови Верховної Ради України від 06 червня 2019 року № 2748-VІІІ «Про 

увічнення пам’яті борця за незалежність України, Героя України Левка 

Лук’яненка»).  

 

 

89. 821.161.2 

К 684 

Коронація слова. 2000-2020 : науково-довідкове видання 

на відзначення Міжнародного літ. конкурсу / кер. 

проекту Н. О. Струк. — Київ : Світ Успіху, 2019. — 495, 

[1] с.: іл. 

 

ХЛ 
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Науково-довідкове видання «Коронація слова» на 
відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу 
романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей 
уперше презентує читачам систематизовану інформацію про 
його результати як підсумок подвижницької праці засновників 
і меценатів – громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та 
команди. Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі 
крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників. 
Надає біографічні довідки про лауреатів І–ІІІ премій, перелік 
їхніх творів, цитати з інтерв′ю, перелік дипломантів конкурсу, 
окремі наукові оглядові розвідки.  

Видання розраховане на літературознавців, критиків, 
викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться 
українською літературою періоду незалежності України. 

 
90. 821.161.2 

Л 171 
Лазарєв, О. В. Духовний вітер : зб. авторських творів та 
перекладів / О. В. Лазарєв. — Умань : Сочінський М. М., 
2019. — 103, [1] с. 
 

ХЛ 

До збірки увійшли твори, які раніше публікувалися у 
різних виданнях, а також нові витвори авторського пера. 

Збірка складається з циклів, які містять поезії, прозу і 
переклади. 

Головні лінії творів – це духовність, людяність, любов до 
рідної землі. 

 
 

 
 
 

 
91. 821.161.2  

Л 386 
Легкокрилі думки : зб. позії студ. фак. економіки і 
підприємництва Уманського НУС / під ред.. 
Ю. О.  Нестерчук, С. А. Власюк, Л. В. Барабаш та ін. — 
Умань : УНУС, 2018. — [23] с. : іл. 
 

ХЛ 

Збірка поезій студентів факультету економіки і 
підприємництва вражає неймовірною відкритістю й 
унікальною особистістю кожного автора, даруючи читачеві 
вихор вражень, який підкорює з першого рядка. І не важливо, 
що ці вірші різні: і ліричні, і мрійливі, а іноді й трішечки сумні. 

На сторінках цієї скромної збірки можна віднайти увесь 
спектр емоцій, а в римованих рядках і кожен знайде щось своє, 
адже творчість завжди виражається по-особливому. 
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92. 821.161.2 

М 429 

Мелодія слів : зб. поезії присвячена 45-річчю фак. 

економіки і підприємництва Уманського НУС / під ред. 

Ю. О. Нестерчук, С. А. Власюк, Н. В. Сьомко,  

А. О. Якушева. — Умань : УНУС, 2021. — 64 с. 

 

ХЛ 

Збірка поезії студентів (2019-2021 рр.), присвячена 45-

річчю факультету економіки і підприємництва Уманського 

національного університету садівництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. 821.111(410) 

М 748     

Мойєс, Д. Срібна затока : роман / Д. Мойєс ; пер. з англ. 

Д. Петрусенко, Ю. Підгорної. — Х. : Клуб Сімейного 

дозвілля, 2020. — 427, [3] с.   

 

ХЛ 

У тихому австралійському містечку Ліза мріяла зцілити 

душу. Відпустити минуле, віднайти себе. Подалі від галасу та 

людей. Треба ж було з’явитися цьому самовпевненому Майкові 

Дормеру і порушити спокій! Англієць із манерами 

джентльмена, красень, ідеальний чоловік, він хоче розбудувати 

з приморського містечка фешенебельний курорт. І тим самим 

знищити все, що є найдорожчим для Лізи. Майк і гадки не має, 

що на шляху його бізнесу стане тендітна жінка. Вона 

захищатиме Срібну затоку до останнього. Та після однієї 

зустрічі Майк зрозуміє, що насправді йому потрібна не 

затока… 

 

 

94. 821.161.2  

Н 552 

Несказані слова… : зб. поезії студ. фак. екон. і 

підприємництва, присвячена 170-річчю Уманського 

НУС. — Умань : Візаві, 2014. — 70, [1] с. : іл.  

 

ХЛ 
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Факультет економіки і підприємництва, створений у 

1999 році, є наймолодшим серед усіх нині існуючих факультетів 

Уманського НУС. Талановита молодь факультету всебічно 

розвивається та проявляє себе в різних творчих гуртках та 

секціях центру культури і виховання. 

Інтелект, воля і працьовитість колективу факультету 

дали плідні результати. За період діяльності факультет не 

лише утвердив себе як загальновизнана школа підготовки 

кадрів економічних спеціальностей, а й як вагомий творчий 

осередок університету. 

Збірка поезії «Несказані слова…» розрахована на широке 

коло читачів, усіх, хто любить і цінує поетичне слово. 

 

 

95. 821.161.2 

О-534 

Олендій, Л. Гніздо горлиці : роман / Л. Олендій. — Х. : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. — 238, [1] с. 

 

ХЛ 

Два роки далеко від рідного дому. Подвійне життя і одна 

правда – мовчазна правда українки в Генуї, чужинки на чужій 

землі… 

Сповнений віри, любові і сподівань, цей роман створений за 

сценарієм до українсько-італійської кінострічки, що отримала 

відзнаку «Найкращий український повнометражний фільм» на 

Одеському кінофестивалі влітку 2016 року. Історії тисяч 

заробітчан – у долі сорокарічної Дарини, яка повертається з 

Італії до рідного села на Буковині… 

 

 

 

 

96. 811.124(075) 

Р 32 

Ревак, Н. Г. Латинська мова (для неспеціальних 

факультетів) : підручник / Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим. — 

Вид. 3-тє, стер. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 439 с. 

 

НВ 

У підручнику стисло викладено основи фонетики, 

морфології і словотвору латинської мови. Подано таблиці 

відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. 

Для закріплення граматики вміщені навчальні адаптовані 

тексти і вправи, які розвивають та поглиблюють теоретичні 

знання. 

Наведені латинські прислів’я і крилаті вислови, які 

мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також 

українсько-латинський та латинсько-український словники. 

Для студентів неспеціальних факультетів 

університетів, коледжів, гімназій та ліцеїв. 
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97. 821  

Р 37 

Ремарк, Э. М. Искра жизни : [роман] / Э. М. Ремарк ; пер. 
с нем. М. Л. Рудницкого. — Рига : Apgads Mantojums, 
2016. — 382 с. 
 

ХЛ 

 

Что остается у людей, захлебывающихся в огненном 
водовороте войны? Что остается у людей, у которых отняли 
надежду, любовь – и, по сути, даже саму жизнь? 

Что остается у людей, у которых не осталось просто 
ничего? Всего-то – искра жизни. Слабая, но – негасимая. Искра 
жизни, что дает людям силу улыбаться на пороге смерти. 
Искра света – в кромешной тьме… 
 
 
 
 

98. 821.161.2  

С 481 

Слова, написані серцем : зб. поезій студ. фак. економіки 
і підприємництва Уманського НУС / під ред.  
Ю. О. Нестерчук, С. А. Власюк, Л. В. Барабаш та ін. — 
Умань : УНУС, 2017. — 55, [1] с. : іл. 
 

ХЛ 

Одне слово може подарувати людині щастя, а інше – 
ранити на все життя. Слова для кожної людини дещо більше, 
ніж просто звуки. А коли вони складаються у мелодію речень, 
допомагаючи віднайти гармонію із зовнішнім світом, 
висловити свої почуття – це вже голос душі, який ллється з 
самого серця. 

Вже кілька років поспіль студенти факультету 
економіки і підприємництва випускають збірку власних віршів, 
тим самим доводячи, що не дивлячись на те, ким ти будеш в 
майбутньому – бухгалтером, фінансистом, маркетологом, 
економістом – коли людина чиста душею, їй ніщо не завадить 
йти до своєї мети.Тут, на сторінках скромної збірки віршів, 

мелодією римованого слова відкривається душа молодої людини, яка живе на зламі 
часів, у бурхливому вирі реформ, у гирлі неоголошеного кровопролиття. 

 

99. 811.162.1(03) 

С 52 

Смурова, А. Українсько-польський розмовник / 
А. Смурова. — Київ : Вадим Карпенко, 2013. — 128 с. 

НВ 

Розмовник є практичним посібником, спрямованим на 
розвиток навичок польського монологічного та діалогічного 
мовлення. Хоч він розрахований, в першу чергу, на туристів, 
виїжджаючих до Польщі, проте буде корисним також як для 
певного кола пересічних українців, що вивчають та 
вдосконалюють польську мову, так і для поляків, які 
цікавляться українською мовою та мають бажання відвідати 
Україну. Розмовник складено за тематичним принципом з 
використанням найбільш вживаної побутової та суспільної 
лексики, наведеної через моделі важливих повсякденних 
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ситуацій, у формі запитань та відповідей, повідомлень, мікро діалогів, тощо. 
У додатках до розмовника дається практична транскрипція польського 

алфавіту. При укладанні посібника були використані матеріали аналогічних 
українських, польських та російських видань попередніх років. 

 
 

100. 821.161.2  

С 674 

Сотник, О. Моїх надій озимина пророща : поезії / 

О. Сотник. — Київ : Український пріоритет, 2016. — 

102, [2] с. 

 

ХЛ 

Третя книга талановитої уманської поетеси Ольги 

Сотник, наділеної рідкісним даром самовдосконалення, – це 

чергова сходинка в зростанні її поетичної майстерності. 

До образності й метафоричності, притаманних і 

попереднім збіркам, тепер додалися вимогливість до стилю і 

надзвичайно дбайливе ставлення до слова, до точності рими, до 

пошуку нових форм, що додало поезіям необхідної стрункості й 

довершеності. Вражає філософічна наповненість віршів та 

широта ерудиції авторки, її непоказний патріотизм і 

материнська збоченість за долю України й долі її рідних. Вона 

не пише про любов, вона – любить, любить свою Умань і свою 

землю, любить людей і цей здичавілий світ. Ця книга – сповідь залюбленого серця, 

яке чутливо уловлює найтонші відтінки світлотіней, найменші вібрації бентежного 

часопростору, які, приведені авторкою в резонанс із камертоном власної душі й 

філігранно передані у слові, стають надбанням нашої літератури і джерелом 

естетичної насолоди для шанувальників високої поезії.  

 

 

101. 821.161.2  

Т 288 

Твоя дорога в успішне майбутнє : зб. поезії студ. фак. 

екон. і підприємництва присвячена 40-річчю фак. 

економіки УНУС. — Умань : Ред.-вид. від. УНУС, 

2016.  — 79 с. 

 

ХЛ 

Ця збірка віршів, друга за ліком, – згусток талантів молоді 

факультету економіки і підприємництва. У ній римованим 

словом висловлено і особисті переживання, і гостре бачення 

сьогодення, і надії та сподівання на майбутнє. 

Незламний той народ, який, розуміючи непрості 

моменти реалій, крізь призму позитиву впевнено дивиться у 

завтра. І незмінно успішним є той студент, який, творчо 

долаючи перепони сьогодні, впевнено йде назустріч своєму 

усміхненому майбутньому. 

 

 

 



52 
 

102. 821.161.2 

У 451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 1 : Драматичні твори (1896-1906) / Л. Українка ; ред. 

Т. Левчук; передм. Е. Соловей ; упоряд., комент. 

О. Вісич, С. Кочерга, Р. Тхорук. — Луцьк : Волинський 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. — 507, [5] с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

Зібрання відкривають чотири томи драматургії, яку 

визнано вершинним творчим здобутком письменниці. Том 1 

вміщує драматичні твори, завершені у 1896-1906 роках, серед 

яких «Блакитна троянда», «Одержима», «В катакомбах». 

Видання присвячене 150-річчю з дня народження Лесі 

Українки, підготовлене за сприяння Міністерства культури та 

інформаційної політики України та Українського інституту книги. 

Розраховане на широку читацьку аудиторію та призначене для безоплатного 

розповсюдження. 

 

 

103. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 2 : Драматичні твори (1907-1908) / Л. Українка ; ред. 

М. Моклиця ; упоряд., С. Кочерга, О. Вісич; комент. 

В. Агеева, О. Вісич, С. Кочерга. — Луцьк : Волинський 

нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2021. — 420, [4] с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

Зібрання відкривають чотири томи драматургії, яку 

визнано вершинним творчим здобутком письменниці. Том 2 

вміщує твори, завершені у 1907-1908 роках: драматичну поему 

«Кассандра», діалог «Айша та Мохаммед», драму «Руфін і 

Прісцілла».        

Видання присвячене 150-річчю з дня народження Лесі 

Українки, підготовлене за сприяння Міністерства культури та інформаційної 

політики України та Українського інституту книги. 

Розраховане на широку читацьку аудиторію та призначене для безоплатного 

розповсюдження. 
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104. 821.161.2  

У 451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 3 : Драматичні твори (1909-1911) / ред. Т. Данилюк-

Терещук ; упоряд. С. Романов, Н. Колощук, О. Кицан ; 

комент. С. Романов, І. Щукіна, В. Агеева, та ін. — 

Луцьк  : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 

— 652, [4] с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

Зібрання відкривають чотири томи драматургії, яку 

визнано вершинним творчим здобутком письменниці. Том 3 

вміщує твори, завершені у 1909-1911 роках, зокрема «У пущі», 

«Бояриня», «Лісова пісня». 

 

 

 

 

105. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т.  4: Драматичні твори (1912-1914) / Л. Українка ; ред. 

С.  Кочерга ; упоряд., комент. М. Моклиця, В. 

Соколова.  — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2021. — 420, [4] с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

Зібрання відкривають чотири томи драматургії, яку 

визнано вершинним творчим здобутком письменниці. Том 4 

вміщує твори, завершені у 1912-1913 роках, зокрема «Адвокат 

Мартіан», «Камінний Господарь», «Оргія», а також 

незавершені драматичні твори. 

 

 

 

106. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 5  : Поетичні твори. Ліро-епічні твори / Л. Українка ; 

ред. О. Вісич, С. Кочерга ; передм. С. Романов ; упоряд., 

комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. — 

Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. — 

420, [4] с. 

ХЛ 
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До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 
Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 
попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-
літературні та реальні коментарі. 

Том 5 об’єднав поетичні твори Лесі Українки, 
представлені збірками «На крилах пісень», «Думи і мрії» та 
«Відгуки». Крім того, до видання увійшли поезії і ліричні цикли 
поза збірками, а також поеми, серед яких – «Роберт Брюс, 
король шотландський», «Давня казка», «Віла-посестра» та 
інші. 
 

107. 821.161.2 
У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 
Т. 6  : Художня проза / Л. Українка ; ред. В. Агеева ; 
передм. О. Полюхович ; упоряд., комент. С. Кирилюк, 
В. Сірук. — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2021. — 621, [3] с. 
 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 
Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 
попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-
літературні та реальні коментарі. 

Том 6 об’єднав прозові твори Лесі Українки, написані на 
зламі століть. Серед представлених текстів – понад два 
десятки оповідань і нарисів, а також фрагменти і плани 
незавершених творів.  
 
 
 

108. 821.161.2 
У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 
Т. 7 : Літературно-критичні та публіцистичні статті / 
Л. Українка ; ред. В. Агеева ; передм. М. Моклиця ; 
упоряд., комент. М. Моклиця, Н. Колощук, Т. Левчук. — 
Луцьк : Волинський нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2021. 
— 677, [3] с. 
 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 
Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 
попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-
літературні та реальні коментарі. 

У 7 томі максимально повно представлено літературно-
критичний та публіцистичний доробок Лесі Українки, що 
спочатку зазнав чи не найбільшого втручання радянської 
цензури. Серед пропонованих текстів – праці про актуальну 
європейську літературу, рецензії, фейлетони, полемічні 
статті та багато іншого. 
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109. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 8  : Переклади : поезія, проза, драма, публіцистика та 

інші статті / Л. Українка ; ред., передм. М. Стріха; 

упоряд. О. Маланій, О. Беліх, Л. Бондарук та ін. ; комент. 

О. Полюхович. — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2021. — 1116, [4] с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

Том 8 об’єднав тексти з перекладацького доробку 

письменниці, серед яких – уривки з «Рігведи» і Біблії, творів 

Гомера, Данте й Шекспіра, поезії Байрона, Гейне та Гюго, 

оповідання Гоголя, драми Метерлінка і Гауптмана, наукові й 

публіцистичні статті Драгоманова, Верна та ін. У додатку 

вміщено переклади російською мовою художніх творів і 

ділових документів. 

 

 

110. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 9 : Записки народної творчості. Пісні, записані з 

голосу Лесі Українки / Л. Українка ; ред. С. Романов ; 

передм. Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук, Л. Семенюк 

та ін. — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2021. — 845, [3] c. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

У томі 9 представлено фольклорні записи, зібрані 

письменницею і членами її родини на Волині та волинському 

Поліссі, а також записи народних мелодій з голосу Лесі 

Українки. Особливу цінність становлять її нотні записи, 

опубліковані у виданні. 

 

 

 

111. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 10 : «Стародавня історія східних народів». Конспекти. 

Виписки з книг. Нотатки та інше / Л. Українка ; ред. 

Ю. Громик ; передм. О. Огнєва ; упоряд. А. Радько, 

ХЛ 
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О. Огнєва, І. Біскуб та ін. ; комент. О. Огнєва, 

В. Приймаченко, О. Романова та ін. — Луцьк : 

Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. — 525, 

[3] c. 

 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

У томі 10 представлено текст «Стародавньої історії 

східних народів» – підручника, написаного Лесею Українкою 

для молодшої сестри, – а також авторські ілюстрації, 

конспекти й виписки з книг, нотатки і матеріали до художніх 

творів письменниці. 

 

 

 

112. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 11 : Листи (1876-1896) / Л. Українка ; ред. С. Кочерга 

; передм. В. Агеєва ; упоряд. В. Прокіп ( Савчук) ; 

комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агєєва. — Луцьк : 

Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. — 597, [3] 

с. 

 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 

попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-

літературні та реальні коментарі. 

У том 11 включено листи Лесі Українки за 1876-1896 

роки, збережені в оригіналах, копіях чи першодруках, із 

загальною передмовою. 

 

 

 

 

113. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 

Т. 12 : Листи (1897-1901) / Л. Українка ; ред. 

О. Полюхович ; упоряд. В. Прокіп (Савчук) ; комент. 

В. Прокіп (Савчук), В. Агєєва. — Луцьк : Волинський 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. — 605, [3] с. 

 

ХЛ 
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До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. Відновлено 
фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в попередніх 
виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-літературні 
та реальні коментарі. 

У том 12 включено листи Лесі Українки за 1897-1901 роки, 
збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 
 
 
 
 

 

114. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 
Т. 13 : Листи (1902-1906) / Л. Українка ; ред. Ю. Громик 
; упоряд. В. Прокіп (Савчук ) ; комент. В. Прокіп 
(Савчук), В. Агєєва. — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, 2021. — 612, [4] с. 
 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 
Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 
попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-
літературні та реальні коментарі. 

У том 13 включено листи Лесі Українки за 1902-1906 
роки, збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 
 
 
 
 
 

 
115. 821.161.2 

У451 

Українка, Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. 
Т. 14 : Листи (1907-1913) / Л. Українка ; ред. С. Романов 
; упоряд. В. Прокіп (Савчук) ; комент. В. Прокіп 
(Савчук), В. Агєєва. — Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, 2021. — 613, [3] с. 
 

ХЛ 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 
увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 
Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в 
попередніх виданнях. Додані розлогі текстологічні, історико-
літературні та реальні коментарі. 

У том 14 включено листи Лесі Українки за 1907-1913 
роки, збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 
 
 
 
 



58 
 

116. 821.161.2 
Х 76 

Хоменко, І. І. Мої золотогриві : вірші / І. І. Хоменко. — 
Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2012. — 136, [1]с. 
 

ХЛ 

Іван Хоменко – поет лірик, відомий своїми книгами 
«Поліські роздуми», «Помаранчева революція», «Я родом з 
козаків», «Садівник» та публікаціями у пресі. 

«Мої золотогриві» – нова книга автора в поетичних 
рядках – рідне село, наша квітуча Україна з її прекрасними 
людьми, чарівною природою. 

 
 
 
 
 
 

 
117. 821.161.2 

Ш 379 
 

Шевченко, Г. П. Яєчня під ліфчиком : гумор та сатира / 
Г. П. Шевченко. — Чернівці : Золоті литаври, 2012. — 
67, [1] с. 
 

ХЛ 

Георгій Шевченко – автор багатьох поетичних та 
прозових книг, цього разу пропонує читачам збірку гумору та 
сатири «Яєчня під ліфчиком». 

Сподіваємось, що твори вам обов’язково сподобаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. 81(03) 
Ш 379 

Шевченко, Л. І. Сучасний англо-український, 
українсько-англійський словник : понад 100 000 слів і 
словосполучень  / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач,  
І. В. Шматко. — Київ : Арій, 2019. — 543, [1] с. 
 

НВ 

У словнику вміщено понад 100000 найуживаніших слів і 
словосполучень сучасної англійської та української мов, які 
охоплюють різні галузі суспільного життя. Крім 
загальновживаної лексики і деяких найпоширеніших термінів, 
словник містить англо-українські відповідники скорочень, які 
вживаються в суспільній комунікації, географічні назви, а 
також таблицю неправильних англійських дієслів. 

Книга розрахована на широке коло користувачів: 
студентів, вступників, школярів, бізнесменів, туристів, а 
також усіх, хто вивчає або часто використовує англійську та 
українську мови та прагне вдосконалити свої знання. 
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119. 821.161.2 

Ш 379 

Шевченко-Грай, Г. Син своєї доби / Г. Шевченко- 

Грай. — Чернівці : Друк Арт, 2017. — 165, [1] с. 

 

ХЛ 

У творчих рядках нової книги відомого поета, прозаїка, 

драматурга Георгія Шевченка-Грая читач відчує зіркість ока, 

пильність серця, сталевий дзвін голосу, пекучі і дражливі 

питання, те, що найбільше болить автора, проти чого він 

виступає. Поет уміє сміливо і натхненно бити у 

громадянський дзвін, щоб збуджувати розум до роздумів, 

шукає ідеї, які б людяністю, високою Божою моральністю 

освітлювали шлях, іде з високо піднятою головою і чесним, 

відкритим серцем, у якому нуртує невмируща жадоба 

життя, правди, віри і любові до людей. 

 

 

 

120. 821.161.2 

Ш 78 

Шовкошитний, В. Кров – свята : історична трилогія / 

В.  Шовкошитний. — Київ : Український пріоритет,  

2015. — 860, [4] с.  

 

ХЛ 

Епопея-трилогія знаного українського письменника й 

державника Володимира Шовковичного «Кров – свята» 

неначе скидає з нашої історії шкаралупу ворожих міфів і являє 

читачеві храм української державності вже без риштувань. 

А заодно і вказує шлях очищення колективної пам’яті через її 

звільнення від намулу малоросійства й меншовартості, через 

прищеплення українському суспільству гену гідності й 

самоповаги та психології переможців. Це наш український 

аналог «Війни і миру» чи «Тихого Дону». Дуже український. І 

дуже європейський. Автор ніби застерігає нас з вами, 

європейців: якщо течія Гольфстріму уповільниться – то нашу 

Європу чекають люті морози, а весь світ ніколи вже не буде таким затишним для 

життя. 

Скільки б не з’являлося цікаво-доказових історичних досліджень, зрушення у 

колективній пам’яті здатна спричинити лише угрунтована на мітології 

белеристика. Для такого зрушення замало кількох вершинних творів, а тим більше 

відверто попсової пригодницької писанини на задану тему. Аби переламати 

спресовану десятиліттями ситуацію брехні чи напівправди в умовах браку часу на 

їхнє масове осмислення повинен з’явитися твір, котрий замикає увесь ланцюг 

поодиноких фактів у структуру цілого феномену. Саме таким виглядає історична 

епопея Володимира Шовкошитного, трилогія «Кров – свята». 
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ГЕОГРАФІЯ. БІОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ 
 

 

121. 908 

Г 61 

Головцов, А. Д. Феномен Анциферова / А. Д. Головцов. — 

Гатчина : ПИЯФ, 2014. — 474, [1] с.: ил. 

 

ХЛ 

По духу и букве книга эта есть продолжение прежней 

работы ее автора А.Л. Головцова – книги «Дом над парком». 

Как и предшествующая, нынешняя книга являет собой сборник 

новелл-эссе, объединённых темой жизни и творчества 

историка, писателя, культуролога Николая Павловича 

Анциферова (1889-1958), его малой родины (города Умани, 

парка «Софиевка»), и повествует о неординарных людях и 

увлекательных событиях близкого и давнего прошлого, в той 

или иной степени связанных с этим замечательным человеком. 

 

 

 

 

122. 908(477.46) 

Д 131 

Давидюк, В. М. Історія Умані : міфи і дійсність в 

документах / В. М. Давидюк. — Умань : Візаві, 2019. — 317, 

[2] с. : іл.                 

 

АЗ 

Четверта книга є продовженням трьох попередніх, 

тому, продовжуючи опис будинків, установ міста, автор 

аналізує і спростовує в даній книзі деякі міфи, що постійно 

поширюються уманцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. 908(477.46) 

К 171 

 

Календарь-Справочник г. Умани и его окресностей на 1914 

годъ. ГАЛАШИ. Треугольникъ : присвячується 400-річчю 

найдавнішої писемної згадки про м. Умань (1616-2016) / 

Уманський краєзнавчий музей. — Факсимільне вид. — 

Умань : Візаві, 2016. — 110, [1] с 

  

АЗ 
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Шановний читачу, до 400-ї річниці найдавнішої 
писемної згадки про м. Умань, видано унікальний календар 
початку ХХ століття: «Календарь-Справочник г. Умани и его 
окресностей на 1914 год». Гортаючи цей календар, ти 
детальніше пізнаєш історію рідного міста, краю. Це один з 
перших відомчих документів, у якому за алфавітом 
подаються прізвища домовласників міста початку ХХ 
століття. Календар дає повне уявлення про адміністративні, 
торгівельні та промислові установи міста, про наявність 
фабрик та заводів у 1914-1915 роках, кількість навчальних 
закладів, різноманітність релігійних конфесій Умані того 
часу та їх місце знаходження. Крім інформації про м. Умань, 

в календарі ти знайдеш багато цікавих відомостей стосовно Уманського повіту. 
Календар приваблює своєю ілюстративністю, друкується мовою оригіналу із 

збереженням стилю викладу і всіх мовних особливостей часу їх видання. 
 

 
124. 908(477.46) 

М 544 
Миколайчук, М. Н. Сторінки з історії та краєзнавства про 
Умань : впорядковані записи про історичні події і факти, їх 
особисте розуміння / М. Н. Миколайчук. — Умань : Візаві, 
2018. — 391, [1] с. 
 

АЗ 

Від імені старшого покоління, Дітей війни 1941-1945 
років, автор здійснив спробу викласти події і факти, 
висвітлені на сторінках, краєзнавство про місто Умань та 
Уманщину, пов’язуючи їх з історією становлення українства 
як великої нації слов’янських народів, та створення і захист 
українцями у ХХ столітті своєї першої соборної 
державності. Цю роботу автор розглядає як звернення до 
онуків і правнуків своїх ровесників, прагне донести до них 
відомості, як росли, жили, вчилися і працювали їхні діди і 
прадіди, про характерні особливості їхнього світосприймання 
та оцінки соціально значимих явищ тогочасного життя 
людей. Викладаючи зміст, автор постійно вказує своє 

особисте розуміння аналізованих явищ суспільного буття та свою життєву 
позицію, пропонує читачам критично оцінити позицію автора, самостійно 
осмислити відомі і новоповідомлені їм відомості. З позицій глибоко усвідомлених 
принципів людяності, поваги до особистості і її права мати свою особисту думку 
та переконання, автор звертається до кожного у будь-яких життєвих ситуаціях 
діяти згідно цих принципів, жити чесно і чинити добре. 
 
 
125. 94(477) 

Н 445 
Незламні : фотоальбом / ініціатори проекту громадські 
організації: «Родина героя» та Уманська міськрайонна 
спілка учасників АТО/ООС ; керівник проекту  
С. Сапаєв. — Умань, 2021. — 39 с. : іл. 
 

АЗ 
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Фотопроект «Незламні» зініціювали громадська 
організація «Родина героя» разом із громадською організацією 
«Уманська міськрайонна спілка учасників АТО/ООС». Це 
портретні світлини шістнадцяти жінок. Матерів і дружин, 
які втратили синів і чоловіків на війні за незалежність 
України, але не здалися. І наших захисниць, що брали участь у 
бойових діях на сході України. У мирному житті цих мужніх 
красунь гуртує громадська організація «Краса та сила». 
 
 
 
 

126. 94(477) 
Н 445 

Незламні : фотоальбом / ініціатори проекту громадські 
організації: «Родина героя» та Уманська міськрайонна 
спілка учасників АТО/ООС ; керівник проекту  
С. Сапаєв. — Умань, 2021. — 36 с. : іл. 
 

АЗ 

Фотопроект «Незламні» зініціювали 
громадська організація «Родина героя» разом із 
громадською організацією «Уманська міськрайонна 
спілка учасників АТО/ООС». Це портретні світлини 
шістнадцяти жінок. Матерів і дружин, які 
втратили синів і чоловіків на війні за незалежність 
України, але не здалися. І наших захисниць, що брали 
участь у бойових діях на сході України. У мирному 
житті цих мужніх красунь гуртує громадська 
організація «Краса та сила». 

Материнство і самобутність національного 
жіночого одягу – поняття співзвучні. Це 

продовження і захист роду, це збереження унікальної української ідентичності, що 
єднає націю і плекає її волелюбність. Наперекір тяжким випробуванням і 
незворотним втратам ці поняття незламні. 
 
127. 94(477.46) 

(092) 
П 217 

Пахольчук, І. С. Я просто йшов : автобіогр. роман-моногр. / 
І. С. Пахольчук. — Умань : Сочінський М. М., 2018. — 167, 
[1] с. 
 

АЗ 

У вільній від академічної монографічності книзі Івана 
Пахольчука прослідковується літописна історія 
особистісного саморозвитку у нерозривній єдності зі своїм 
родоводом в драматичній картині громадсько-історичного 
буття України минулого століття. Викладені у хронологічній 
послідовності окремі епізоди життєвого шляху автора не 
лише пізнавально-цікаві, а почасти й – повчальні. Далеко не 
завжди цей шлях навіть у дитинстві стелився «росянистими 
доріжками». Зазвичай доводилося, як випадає й тепер, долати 
колючі терни. Проте це не позбавляє його оптимізму, віри в 
щасливу долю України. 
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Книга – сповідь широкому загалові читачів, небайдужих до минулого, 
сучасного і прийдешнього нашого народу, спонукає до незаангажованого 
світоглядно-соковитими стереотипами переосмислення себе в суперечливому 
соціумі. 
 
128. 94(477.46) 

С 246 
Світлини пам’яті : нариси, спогади, вірші / О. В. Зайченко, 
В. М. Устинова, В. А. Козацька, [А. Дерев’янко]. — Умань  : 
Візаві : Сочінський М. М., 2017. — 360, [2] с.   
 

АЗ 

Фінальним акордом своєрідного літературного 
триптиху стала ця книга. Першим було «Відлуння афганських 
гір», затим – «У горнилі локальних воєн» і ось тепер – 
«Світлини пам’яті». Бо час все більше віддаляє нас від 
афганських подій, а пам'ять продовжує жити – цупка, 
надійна і світла. 

Ця книга про тих, хто назавжди об’єднаний знаковою 
15-лютневою датою. І мова не тільки про колишніх воїнів, 
випробуваних пеклом афганського сонця, а й про їхніх матерів 
– справжніх українських мадонн. Вони чекали, сподівались, 
вірою своєю і любов’ю, молитвами і чистими слізьми на 
віддалі оберігали синів від ворожих куль. 

У «Світлинах пам’яті» немає вимислу – правду про події неоголошеної війни 
розповідають реальні люди, її учасники. 

Ще однією особливістю видання є його колективний 30-річний герой – 
Уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану, яка впродовж кількох 
десятиліть вчить колишніх «афганців» допомагати один одному в труднощах, 
об’єднаною силою долати чиновницьку байдужість у пошуках справедливого 
вирішення невідкладних проблем. 
 

129. 908(477.46) 
С 902 

Н.В. Суровцова – спогади про навчання в Уманській 
жіночій гімназії (До 120 річниці з дня заснування НВК 
«Уманська міська гімназія – школа естетичного 
виховання) / уклад. В. М. Давидюк. — Умань : Візаві, 
2020. — 19, [1] с. : іл. 
 

АЗ 

У цій брошурі вам пропонується ознайомитися зі 
спогадами відомої письменниці, громадсько-політичної 
діячки, журналіста, автора мемуарів Надії Віталіївни 
Суровцової про навчання в Уманській жіночій гімназії 
протягом 1906-1912 років, які в пропонованій редакції не 
ввійшли до книги Надії Суровцової «Спогади». 

У своїх спогадах авторка детально описує звичаї, 
традиції, порядки, що існували в Уманській жіночій гімназії 
на початку ХХ століття. Не менш цікавими є короткі 
характеристики вчителів. 

Рекомендовано для істориків, краєзнавців, 
екскурсоводів, учнів, студентів та всіх, кого цікавить наше 

місто та його історія. 
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130. 94(477.44) 

Т 311 

Теленько, Б. П. Біломорські карби Вінничини. Соловецький 

мартиролог Поділля (На основі секретних архівів ФСБ 

Росії, узагальнених по Вінницькій області) / 

Б. П.  Теленько. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. — 219, [1] с. 

 

НВ 

«Біломорські карби Вінниччини. Соловецький 

мартиролог Поділля» – друге літературно-документальне 

видання з авторської серії «Соловецький мартиролог 

Поділля». У першому дослідженні було узагальнено 

драматичну інформацію про загиблих у ході масової 

депортації на будови Біломорсько-Балтійського каналу в 

1933-1935 рр. вихідців з нинішньої Хмельницької області. 

Друга книга містить відомості про жертви цієї маловідомої 

депортації на будови Біломорканалу подолян  – вихідців з 

сучасної Вінниччини, які поневірялися там у спеціальних 

трудових поселеннях та концтаборах Соловецького табору 

особливого призначення СЛОН(а) в Карелії РФ. 

Ці донедавна секретні архіви ФСБ Росії у вигляді так званих «літерних справ» 

та інших документів були віднайдені відомим дослідником комуністичних злочинів в 

Росії, головою карельського «Меморіалу» Юрієм Дмитрієвим разом з його 

однодумцями та передані авторові у серпні 2013 року. В свою чергу автор з 

матеріалів цього архіву створив депортаційний мартиролог, який охоплює декілька 

регіонів сучасної України, які найбільше постраждали від цієї масової каральної 

акції радянської влади, доповнивши його власними історичними розвідками, 

нарисами, есе, фотодокументами, які разом творять цілісну хроніку цих досі 

маловідомих злочинів комуністичного режиму, зокрема, на теренах Поділля. 

 

 

131. 94(477.43) 

Т 311 

Теленько, Б. П. Соловецький мартиролог Поділля (На 

основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по 

Хмельницькій області) / Б. П. Теленько. — Кам’янець-

Подільський : Медобори - 2006, 2017. — 515, [1] с. 

 

НВ 

 «Соловецький мартиролог Поділля» – літературно-
документальне видання, яке містить відомості про 
репресованих у часи всевладдя комуністичного режиму 
подолян – вихідців із території сучасної Хмельниччини, які 
загинули на спорудженні Біломорсько-Балтійського каналу 
та інших будовах Соловецького табору особливого 
призначення (СЛОНа) та ГУЛАГу в далекій Карелії в 1930-х 
роках минулого століття. Ці досі таємні відомості були 
віднайдені явочним шляхом у сучасних сховищах російської 
спецслужби ФСБ та передані авторові для опрацювання 
разом з іншим архівним масивом інформації відомим 
російським дослідником сталінських репресій Юрієм 

Дмитрієвим. Дослідженням, упорядкуванням та публікацією автором частини 
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цього архіву започатковано створення першого Соловецького мартирологу жертв 
комуністичних репресій з окремого регіону нашої країни, який не має жодних 
аналогів в Україні. 

Автор доповнив досліджені ним архівні дані своїми тематичними есе та 
фотодокументами, які разом творять цілісний літературно-документальний 
часопис тієї страшної епохи, який обов’язково зацікавить найширше коло тих, хто 
прагне знати правду про трагічні часи комуністичного терору на нашій землі. 
 
132. 94(477-

89Пол) 
Т 311 

Теленько, Б. П. Соловецький мартиролог Полісся (На 
основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по 
Житомирській, Київській та Чернігівській областях) / 
Б. П. Теленько. — Львів : Каменяр, 2020. — 703, [1] с. 
 

НВ 

«Соловецький мартиролог Полісся» – літературно-
документальне дослідження з символічної авторської серії 
«Соловецький мартиролог України», в якому подаються 
відомості про жертви репресивної депортації 
комуністичним режимом на будови Біломорсько-
Балтійського каналу вихідців з українського Полісся – 
сучасних Житомирської, Київської та Чернігівської областей 
загалом у 1933-1935 рр. Усі вони перебували в спеціальних, 
трудових поселеннях, концтаборах Соловецького табору 
особливого призначення СЛОН (а), а пізніше ГУЛАГ (у) на 
території нинішньої РФ.         

Ці донедавна таємні документи з секретних архівів 
ФСБ Росії у вигляді копій, так званих, «літерних справ» та інших документів, що 
були віднайдені напівлегальними методами відомим дослідником комуністичних 
злочинів в Росії, головою карельського «Меморіалу» Юрієм Дмитрієвим та його 
однодумцями, були передані авторові у серпні 2013 р. Саме на їх основі ним створено 
мартиролог жертв цієї депортації з найбільш постраждалих регіонів України, 
доповнений науково-історичними розвідками, нарисами, есе, фотодокументами, які 
разом творять цілісну хроніку цих досі маловідомих злочинів комуністичного 
режиму, зокрема, на теренах Полісся. 
 
133 908(477.46) 

У 521 
Умань і Уманщина в київській газеті «Киевлянин» 1900-
1919 рр. Вип. 2. — Умань : Візаві, 2019. — 598, [1] с. 

АЗ 

У книзі зібрані газетні публікації газети «Киевлянин» 
про події, що відбувалися в м. Умань та повіті на початку ХХ 
століття. 

Рекомендована для істориків, краєзнавців, 
екскурсоводів, студентів, учнів та всіх, кого цікавить наше 
місто та його історія. 
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134. 908(477.46) 
У 521 

Умань і Уманщина в київських газетах «Труд» (1881-1882) 
та «Кіевское слово» (1887-1905 рр.). Вип. 3. / уклад. 
В. М. Давидюк. — Умань : Візаві, 2021. — 501, [1] с. 
 

АЗ 

У книзі зібрані газетні публікації газет «Труд» (1881-
1882) та «Кіевское слово»  (1887-1905 рр.). 

Рекомендована для істориків, краєзнавців, 
екскурсоводів, студентів, учнів та всіх, кого цікавить наше 
місто та його історія. 
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