
АНОТОВАНИЙ СПИСОК  НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  
ДО БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 

(перше півріччя 2016 р.) 

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч.          
посіб. / М.М. Фіцула ; рец.: П.Г. Лузан, М.І.         
Сметанський. – 2-ге вид. допов. – Київ : Академвидав,         
2014. – 456 с. – (Альма-матер). 

Незмінні у вищій школі здебільшого будівлі, а всі        
змістово-структурні, організаційні аспекти постійно розвиваються.     
Передумовою їх повноцінного осягнення є пізнання розкритих у        
навчальному посібнику загальних засад педагогіки вищої школи,       
сутності, змісту і завдань, форм і засобів організування навчання         
студентів, сучасних навчальних технологій. Допоможе він і       

глибше пізнати, зрозуміти студента як об’єкта і суб’єкта навчання та виховання, роль у цих              
процесах викладача, а також спрямування розвитку вищої освіти в Україні. Системно           
викладено в ньому основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі,           
принципи управління ним, особливості взаємодії його управлінських органів із громадським          
самоврядуванням. 

Для студентів (магістрантів) вищих навчальних закладів. Корисним буде аспірантам,         
викладачам у вдосконаленні змісту і стилю роботи, усім зацікавленим глибше пізнати особливості            
функціонування і перспективи сучасної вищої освіти.  

Основи природознавства : підручник / за ред.        
В. М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367 с. : іл.             
– (Альма-матер).  

Життєвим середовищем людини є навколишній світ,      
визначальний принцип існування якого – цілісність, що       
забезпечується єдністю, нерозривними взаємозв’язками та     
взаємозалежностями всіх його складників, явищ, умов і впливів.        
У пропонованому підручнику розкрито сутність, закони та       
закономірності фізичних, хімічних, фізико-хімічних,    
біологічних і географічних систем, що дає змогу сформувати у         

свідомості читача науково-природничу картину світу. Адресований студентам вищих        
навчальних закладів, прислужиться педагогам, усім, хто цікавиться природознавством. 
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Піскунова Л. Е. Безпека життєдіяльності :        
підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок.           
– Київ : Академія, 2012. – 222 с. : табл. – (Альма-матер). 

У сучасному динамічному світі людина, реалізовуючи свої       
інтереси і можливості, нерідко наражається на ризики, загрози та         
небезпеки природного, техногенного і соціального характеру.      
Немало їх продукує і провокує вона сама. Тому вміння бачити всі           
аспекти середовища життєдіяльності, запобігати агресивному     
впливу зовнішніх факторів, деструктивним наслідкам своєї      
поведінки в екологічних системах і соціальних середовищах —        
важлива умова благополуччя і здоров’я соціуму. Ці питання        

становлять предметну і концептуальну основу пропонованого підручника. У ньому розкрито          
сутність і загальні засади безпеки життєдіяльності, джерела, фактори, особливості небезпек,          
ризиків, загроз організму і внутрішньому світу людини, способи протидії їм на           
індивідуальному і суспільному рівнях. 

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям-екологам,        
психологам, педагогам, усім, хто переймається питаннями безпеки життєдіяльності людини. 

Круцевич Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації          
: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова,        
С.Б. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2013. – 159 с. : рис.            
– (Альма-матер). 

Культура відновлення фізичних та емоційних сил так само        
важлива, як і вміння ефективно працювати. На сучасному етапі —          
з посиленням різноманітних тисків на людину — цей аспект         
життєдіяльності набуває особливої значущості. За таких обставин       
важливе значення має раціональний вибір форм рекреаційної       
діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей, умов і       

способу життя, специфіки соціокультурного середовища і доступних можливостей.        
Сприятиме в цьому матеріал навчального посібника, в якому розкрито сутність і наукові            
основи фізичної рекреації, її розвиток від давнини до сьогодення та специфіку в сучасному             
глобальному світі. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Корисним буде всім, хто займається           
професійно чи цікавиться проблематикою збереження і розвитку потенціалу людини. 
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Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. /           
В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. – Київ : Академія, 2011.           
– 278 с. : рис. –(Альма-матер).  

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його        
життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і        
розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел      
генетичної рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності,      
причин спадкової і неспадкової мінливостей, спадкових порушень       
розвитку і захворювань. На основі її досягнень сформувалися        
методи запобігання спадковим патологіям і їх подолання,       

управління властивостями організму. З її розвитком пов’язані і нові виклики сучасній           
цивілізації, багато з яких виходять за межі природничих наук. Ці питання, а також загальні              
засади генетики людини, прикладної генетики формують структуру і зміст пропонованого          
навчального посібника. 

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому у своїй            
роботі доводиться враховувати різноманітні аспекти спадковості — педагогам, психологам,         
соціальним працівникам та ін. 

Помогайбо В. М. Основи антропогенезу : підруч.        
для студ. ВНЗ / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов,        
Н.О. Власенко. – Київ : Академвидав, 2015. – 143 с. : рис.            
– (Альма матер). – Бібліогр.: с. 142–143.  

Антропогенез як науковий підрозділ антропології вивчає      
походження та еволюцію людини. Сучасні антропологічні      
дослідження, молекулярно-генетичне розшифрування геному    
людини переконують, що антропогенез не був лінійним та        
односпрямованим, а мав розгалужений характер із численними       
паралелізмами, тупиковими лініями й мозаїчним розподілом ознак.       

Доведено, що неандертальці є не предками людини, а спорідненим видом із спільним з нею              
предком — людиною гейдельберзькою, а раси сучасної людини — не окремі види, а             
різновиди одного біологічного виду Ноmо sаріеns. Матеріал підручника розкриває розвиток          
уявлень про походження та еволюцію людини, специфіку методів антропологічних         
досліджень, обґрунтовує генетичні аспекти антропогенезу, а також розгортання, механізми та          
чинники расогенезу.  
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Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник /          
М. П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2014. –            
368 с. – (Альма-матер). 

У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням        
сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та         
мовознавство як науку, природу і сутність мови, її похо-дження,         
закономірності розвитку й функціонування на різних історичних       
етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну        
класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано         
необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної       

літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки. 

Основы биоэтики и биобезопасности : учебник /         
О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой, Т.Н. Амбросова,      
В.И. Смирнова. – Киев : ВСИ Медицина, 2015. – 424 с. –            
Библиогр.: с. 420-421.  

В учебнике изложены основные темы учебной дисциплины       
«Основы биоэтики и биобезопасности». В первой части освещены        
история, основные понятия, терминология, этические,     
медицинские и правовые аспекты биоэтики. Рассмотрены      
проблемы трансплантологии, эвтаназии, репродуктивных    
технологий, аборта, статуса эмбриона, медицинской генетики,      
ВИЧ-инфекции. Также представлена глава, посвященная основным      

принципам доказательной медицины, современной стратегии проведения доклинических и        
клинических исследований с участием животных и человека, уделено внимание доктрине          
информированного согласия в современной практической и научной медицине. Во второй          
части учебника представлены терминологические определения и категории биологической        
опасности, биологического риска, биологического оружия, биологической безопасности.       
Изложены достижения и риски современной биотехнологии, генной терапии. Освещены         
международные и национальные нормативно-правовые положения о регулировании       
создания, экспертизы и использования генетически модифицированных организмов. 
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Безпека життєдіяльності, основи охорони праці :        
навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / за          
ред. О.П. Яворовського. – Київ, 2015. – 288 с.  

Навчальний посібник підготовлено фахівцями кафедри гігієни      
праці і професійних хвороб Національного медичного      
університету імені О.О. Богомольця.  

Посібник складено відповідно до типової навчальної програми з        
дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи охорони праці” та       
нового навчального плану 2015 р., затвердженого МОЗ України. У         
ньому викладено загальні питання безпеки життєдіяльності      

людини. Особливу увагу приділено шляхам формування культури безпеки та основам          
охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах. 

Бобкова І. А. Ботаніка : підручник / І. А. Бобкова,            
Л. В. Варлахова. – Київ : Медицина, 2015. – 304с. : іл.  

У підручнику викладено основи всіх розділів ботаніки з        
урахуванням сучасного етапу їхнього розвитку, наведено      
географію рослин, дані про рослинну клітину та рослинні        
тканини, морфологію вегетативних і регенеративних органів,      
систематику рослини. До кожного розділу розроблено і       
представлено практичне заняття. Значну увагу приділено      
лікарським рослинам, умінню їх визначити за джерелами,       
наведеними в підручнику. Для студентів вищих медичних       
навчальних закладів I—II рівнів акредитації. 

Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. /          
В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ.           
нац. ун-т імені Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2016. —           
Кн. 2. — 686 с. — (Серія “Класичний університетський         
підручник”).  

Підручник “Фондовий ринок” є логічним продовженням      
виданого раніше підручника “Цінні папери” за редакцією       
професора В.Д. Базилевича. У пропонованому виданні ґрунтовно       
висвітлюються теоретичні засади функціонування фондового     
ринку, його інституційна структура та інфраструктура,      
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особливості проведення різноманітних торговельних операцій з цінними паперами,        
здійснення різних видів професійної діяльності. За глибиною висвітлення тем, урахуванням          
сучасних реалій, специфіки функціонування міжнародного та вітчизняного фондових ринків         
підручник є якісно новим явищем серед навчальних видань з цієї тематики. Він може бути              
надійним джерелом знань для фахівців з питань фондового ринку, здатних професійно діяти            
в сучасних умовах. 

Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посібник /           
Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 3-тє вид., переробл. і доповн. —           
Київ : Знання, 2016. — 663 с. — (Вища освіта XXI           
століття). 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу       
“Фінансовий облік”. У ньому висвітлено особливості ведення       
фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи присвячені       
обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів,      
необоротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій,       
власного капіталу, витрат, доходів, результатів діяльності.      
Враховано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів)      

бухгалтерського обліку України та інших нормативних документів. 

Засєкіна Л.В. Основи психології та міжособове       
спілкування : навч. посіб. для вищих навч. закл. /         
Л.В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. — Київ : Медицина,         
2015. — 216 с. 

У навчальному посібнику представлено основні розділи      
загальної психології та психології спілкування. Розглянуто      
методологічні проблеми психології, її предмет та основні       
завдання, історію становлення психологічної думки на      
класичному, некласичному і постнекласичному етапах     
розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології,      
концептуальні лінії провідних напрямів психології,     
основоположні ідеї теорій особистості, а також особливості       
пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її       

темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню практичних        
навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні проблемних ситуацій та           
розв’язанні задач. 

6 



Психіатрія і наркологія : підруч. для студ.         
вищих мед. навч. закл. / Г. Т. Сонник [та ін.]; за ред.            
О.К. Напрєєнка. — 2-ге вид., переробл. і доп. — Київ :           
Медицина, 2015. — 424 с.  

Пропонована книжка є переробленим і доповненим виданням       
першого в Україні підручника «Психіатрія» для студентів       
(2006). Цей підручник висвітлює загальні й окремі питання        
психіатрії і за структурою та змістом відповідає чинній        
навчальній програмі. Він складається з двох основних частин.        
У першій описано питання загальної психопатології та       
симптоматики психічних захворювань, а друга присвячена      
клінічній психіатрії і наркології, насамперед тим      

захворюванням, знання яких потрібне майбутнім лікарям. 

Чайка Г.Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб.         
/ Г.Л. Чайка. — Київ : Знання, 2015. — 167 с. 

Пропонований посібник — одна із перших в Україні праць, у          
якій на сучасному рівні систематизовано різні концепції       
розуміння компетентнісного підходу до управління     
організаціями та персоналом. Послідовно висвітлено сутність,      
основні поняття, сфери застосування та шляхи вдосконалення       
компетентнісного підходу. Детально розглянуто етапи його      
історичного розвитку, ефективність використання на рівні      
організацій, персоналу і менеджерів. Розкривається вплив      
ключових компетенцій на конкурентоспроможність    
організацій і персоналу. У висвітленні матеріалу автор       
спирається на численні наукові доробки вітчизняних і       

зарубіжних фахівців, а також кращий досвід всесвітньо відомих менеджерів.  

Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей і викладачів         
ВНЗ. Книга буде корисною також менеджерам-практикам та науковцям. 
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Філологічні науки. Художня література 

Корній, Дара. Щоденник Мавки : роман / Дара         
Корній. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного        
Дозвілля", 2015. – 304 с. 

Хто з нас не чув легенди і перекази про мавок, чарівних істот, що             
з’являються в образі гарних дівчат й зваблюють молодих хлопців.         
У кожній жінці в душі приховане щось від такої мавки. І коли            
руйнується її світ, коли ламають крила і безжально топчуть її          
душу, тоді жінка може перетворитись ось на таку холодну «лісову          
німфу».  

Щось подібне сталося із героїнею роману Дари Корній        
«Щоденник Мавки». Колись щира любляча дружина після зради чоловіка знайшла в собі            
сили жити далі, і не просто жити, а й стати красивою успішною жінкою. Вона вміло               
маніпулює представниками сильної статі, легко підкорює та розбиває їхні серця, нікому не            
відкриваючи своє власне. Але чи зможе Мавка без любові?…  

Якщо ви захоплюєтеся українською міфологією та вірите, що і в реальному світі є місце для               
незвичних історій, то книжка «Щоденник Мавки» саме для вас. Хочете розгадати таємницю            
Мавки – розгорніть сторінки її щоденника. 

Лондон, Джек. Біле Ікло / Джек Лондон ; пер. з англ.            
Вероніки Гладкої та Катерини Корякіної. — Київ :        
Знання, 2015. — 238 с. — (English Library). 

“Біле Ікло” — повість відомого американського письменника       
Джека Лондона (1876—1916), яка належить до північного циклу        
творів автора. Це розповідь про вовка на прізвисько Біле Ікло, у           
жилах якого тече кров собаки. Ця обставина робить його життя          
немислимим поза людським суспільством. Незважаючи на      
жорстокість, підступність і зраду людини, Біле Ікло завжди        
залишається вірним їй. Внутрішній світ тварини, мотивація її        
вчинків відтворені письменником настільки зворушливо, що      
оповідь розчулює до сліз. 
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London, Jack. White Fang = Біле Ікло / Jack London.            
— Kyiv : Znannia, 2015. — 238 p. — (English Library). 

“White Fang” is a novel of the distinguished American writer Jack           
London (1876—1916) which belongs to the Northern cycle of his          
works. It is a story of the wolf, White Fang by name, in whose veins               
there runs the dog’s blood. This circumstance makes his life          
impossible outside human society. In spite of the ferocity, meanness          
and treachery of the man, White Fang always remains faithful to           
him. The inner life of the animal, the motivation of his actions are             
described so pathetically as to move the reader to tears.  

“Біле Ікло” — повість відомого американського письменника       
Джека Лондона (1876—1916), яка належить до північного       

циклу творів автора. Це розповідь про вовка на прізвисько Біле Ікло, у жилах якого тече кров                
собаки. Ця обставина робить його життя немислимим поза людським суспільством.          
Незважаючи на жорстокість, підступність і зраду людини, Біле Ікло завжди залишається           
вірним їй. Внутрішній світ тварини, мотивація її вчинків відтворені письменником настільки           
зворушливо, що оповідь розчулює до сліз. 

Літвіняк О. В. “Біле ікло” Джека Лондона : посіб.           
для читання і перекладу / О.В. Літвіняк. — Київ :          
Знання, 2015. — 126 с. 

Посібник містить систему завдань для розвитку навичок       
читання англійською мовою та контрольні тести. Порядок       
роботи з посібником такий: 1) читання оригіналу; у разі         
нерозуміння фрагментів тексту або для перевірки адекватного       
розуміння — читання цих частин у перекладі; 2) виконання         
завдань із посібника для опрацювання лексичного,      
граматичного і стилістичного матеріалу, вправ на порівняльний       
аналіз оригіналу та перекладу; 3) закріплення матеріалу —        
перечитування, виконання усних і письмових завдань.  

Книга буде корисною всім, хто вивчає або викладає англійську мову. Тексти і вправи             
розраховані на середній рівень В1 (Intermediate). 
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Doyle, Arthur Conan. The hound of the baskervilles =           
Собака Баскервілів / Arthur Conan Doyle. — Kyiv :         
Znannia, 2015. — 222 p. — (English Library).  
  
“The Hound of the Baskervilles” is one of the most mysterious           
detective stories written by the world famous master of crime fiction           
Arthur Conan Doyle (1859—1930) who belongs to the galaxy of the           
brilliant masters of the English adventure literature. Here the reader is           
presented with a patrimonial castle, a treacherous murder, an old          
legend about the imprecation upon the Baskerville clan, supernatural         
phenomena and inexplicable enigmas which Sherlock Holmes’       
considerate, inquiring and keen mind manages to solve. “The Hound          
of the Baskervilles” not only thrills the reader but also motivates him            

to be observant, to take interest in life and its mysteries. 

Дойл, Артур Конан. Собака Баскервілів / Артур Конан         
Дойл ; пер. з англ. Олени Ломакіної. — Київ : Знання,           
2015. — 222 с. — (English Library).  
Повість “Собака Баскервілів” — один із наймістичніших творів        
класика англійської пригодницької літератури, майстра     
детективного жанру Артура Конана Дойла (1859—1930). Тут і        
надприродні явища, і родовий замок, і підступне вбивство, і         
старовинна легенда про прокляття роду Баскервілів. Проте навіть        
найбільш таємничі й незбагненні загадки долає меткий і        
допитливий розум Шерлока Холмса. Повість не тільки захоплює        
читача, але й спонукає до спостережливості, викликає інтерес до         
життя та його таємниць. 

Кучман І. М. “Собака Баскервілів” Артура Конана        
Дойла : посіб. для читання і перекладу /І.М. Кучман. —          
Київ : Знання, 2015. — 175 с. 
 
Посібник містить систему завдань для розвитку навичок читання        
англійською мовою. Порядок роботи з посібником такий: 1)        
читання оригіналу; у разі нерозуміння фрагментів тексту або для         
перевірки адекватного розуміння — читання цих частин у        
перекладі; 2) виконання завдань із посібника для опрацювання        
лексичного, граматичного і стилістичного матеріалу, вправна      
порівняльний аналіз оригіналу та перекладу; 3) закріплення       
матеріалу — перечитування, виконання усних і письмових       
завдань.  
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Генрі О. Дари волхвів. Останній листок : вибране /          
О. Генрі ; пер. з англ. Олександра Гончара. — Київ:          
Знання, 2015. — 181 с.  (Класна література). 
  
До пропонованої збірки творів видатного американського      
письменника О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862—1910)       
увійшли найбільш яскраві оповідання із його багатої і        
різнопланової літературної спадщини. Читача зачаровують уже      
перші сторінки книги, вражає неперевершений стиль всесвітньо       
визнаного майстра жанру короткої оповіді. Поєднуючи гумор і        
гуманізм, О. Генрі перетворює прозу буденного життя       
маленьких людей на повчальні притчі про вічні цінності, і         
байдуже, де відбувається дія — на Дикому Заході чи в бетонних           

нетрях Нью-Йорка. “Дари волхвів”, “Останній листок”, “Дороги, які ми вибираємо”,          
“Споріднені душі” та багато інших оповідань неодноразово екранізувалися. 

Джеймс, Генрі. Площа Вашингтона / Генрі       
Джеймс ; пер. з англ. Ганни Лелів. — Киїїв : Знання,           
2015. — 221 с. — (English Library). 
  
У романі “Площа Вашингтона” Генрі Джеймс      
(1843—1916)пропонує нам традиційний для вікторіанського     
роману сюжет:непоказна, але зі статком дівчина закохується в        
привабливого ітовариського юнака, однак суворий батько      
бачить нещирістьхлопця і прагне за будь-яку ціну запобігти        
небажаному шлюбу.Проте це лише сюжетна канва, крізь яку        
проступають глибокий психологізм та багатаобразність твору.      
Кожен герой грає у власну гру із життям, і не відомо, хто            
виграє в ній, а хто програє. 

James, Henry. Washington Square = Площа       
Вашингтона / Henry James. — Kyiv : Znannia, 2015. —          
221 p. — (English Library). 
 
Henry James (1843—1916) in his novel “Washington Square”        
proposes us the plot which is traditional for the Victorian novel: an            
unattractive, but with comfortable circumstances, girl falls in love         
with a likeable and gregarious young man, but the girl’s hard father            
feels the youth’s insincerity and aims at any cost to avert the            
undesirable marriage. Still, this is only the story line of the novel            
through which profound psycological insight and wide imagery are         
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being shown. Each hero plays his own game with life and nobody knows who will win and who will                   
lose it. 
  
У романі “Площа Вашингтона” Генрі Джеймс (1843—1916) пропонує нам традиційнийдля          
вікторіанського роману сюжет: непоказна, але зі статком дівчина закохується впривабливого і           
товариського юнака, однак суворий батько бачить нещирість хлопця іпрагне за будь-яку ціну            
запобігти небажаному шлюбу. Проте це лише сюжетна канва,крізь яку проступають глибокий           
психологізм та багата образність твору. Кожен герой грає у власну гру із життям, і не відомо,                
хто виграє в ній, а хто програє. 

Українські народні пісні : збірник / упоряд.        
В. І. Карасьов. — Київ : Знання, 2015. — 175 с. —            
(Скарби). 

Українські народні пісні — душа народу. Кожна пісня —         
невичерпне джерело мудрості, чару, любові і таїни людини.        
Зрозуміло, пісня завжди має автора, але нерідко з часом слова          
пісні або її мелодія трансформуються, і тоді про авторство         
можна говорити лише умовно. Багато пісень передаються від        
покоління до покоління без імен авторів. 
  
Для зручності користування збіркою пісні розташовано в       
алфавітному порядку, а також наведено алфавітний покажчик       
пісень за їх першим рядком. 

Куліш, Пантелеймон. Чорна рада : роман /        
Пантелеймон Куліш. — Київ : Знання, 2015. — 207 с.          
— (Скарби). 

“Чорна рада” Пантелеймона Куліша (1819—1897), за словами       
І. Франка, — “найліпша історична повість в нашій літературі”.         
Головна сюжетна лінія — боротьба за гетьманську булаву між         
Я. Сомком та І. Брюховецьким після смерті Богдана        
Хмельницького. Автор із симпатією змальовує козаків, їхній       
побут, звичаї, кращі традиції запорозького козацтва.      
Запорозька Січ постає в романі як перша демократична        
республіка. Разом з тим П. Куліш показує суперечності між         
різними верствами населення, наслідком яких і стала “чорна        
рада”. Роман бентежить, захоплює, змушує хвилюватися за       

героїв і долю всієї країни. Багато в чому він перегукується з нашим сьогоденням. 
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Доленґа-Мостович Т. Кар’єра Нікодема Дизми :       
роман / Тадеуш Доленґа-Мостович ; пер. з пол. А.         
Павлишина. — Київ : Знання, 2015. — 383 с. — (Скарби).  

На сторінках роману відомого польського письменника Тадеуша       
Доленга-Мостовича (1898—1939) постає чоловік посередніх     
здібностей, без належної освіти, культури, досвіду, який       
приїздить із провінційного містечка до столиці, щоб знайти        
бодай якусь роботу, за короткий час стає одним із провідних          
діячів держави. Перед ним схиляються, про нього пишуть у         
газетах, президент навіть пропонує йому стати      
прем’єр-міністром, сподіваючись, що він зможе врятувати країну       
від кризи. Чи може таке бути? Виявляється, може, якщо це          

комусь вигідно. Роман цікавий, легко читається. Вперше був опублікований у 1932 р. і мав              
сенсаційний успіх. Майже всі персонажі твору мали реальних прототипів. Він і сьогодні у             
Польщі належить до найбільш популярних творів. Події в романі мають багато спільного із             
сучасним життям в Україні. 

Могилянський М. Честь. Вбивство : вибране /        
М. Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (In            
crudo).  

«Честь» — один із перших інтелектуальних романів в        
українській літературі. Складні зіткнення професійного     
обов’язку й особистісних поривів поглинутої справами людини,       
фатальні ілюзії наукового вдосконалення світу структурують      
фабулу цього вершинного твору М. Могилянського.  

Оповідання — про загадковість бажань, непередбачуваність      
учинків людини і нерозгаданість підсвідомих стихій, що керують        
нею. 

Давня українська література : слов.-довід. : 650 ст.         
/ за ред. Петра Білоуса ; авт.-уклад.: Б. Білоус, П. Білоус,           
О. Савенко. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Nota            
bene).  

Словник-довідник містить художню і наукову інформацію з       
української літератури ХІ—XVIII ст.: основні поняття      
медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні твори.        
Сукупність його статей (їх 650) — своєрідна літературознавча        
мозаїка, яка відображає особливості розвитку української      
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художньої словесності Середньовіччя і доби Бароко, а також стан супровідних явищ —            
фольклору, конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та        
естетичних концепцій. 

Прислужиться дослідникам культури і літературного процесу, викладачам і студентам вищої          
школи, філологічно й історично зорієнтованим учням середніх загальноосвітніх навчальних         
закладів, а також усім, хто цікавиться самобутністю української літератури давнього часу. 

Кервуд Дж. О. Вовк Казан — відданий друг / Джеймс           
Олівер Кервуд ; пер. з англ. Олени Ломакіної. — Київ :           
Знання, 2015. — 190 с. — (Скарби: молодіжна серія). 
  
Це один з найвідоміших творів американського прозаїка та        
захисника довкілля Джеймса Олівера Кервуда, який належить до        
золотого фонду пригодницької літератури. Продовжуючи кращі      
традиції Джека Лондона, Дж. О. Кервуд розкриває внутрішній світ         
тварини, дивлячись на світ її очима. Письменник надзвичайно        
майстерно зумів передати психологію головних героїв повісті —        
Казана, на чверть вовка, на три чверті собаки, та його вірної           
супутниці Сірої Вовчиці. Через своє походження Казан       

розривається між двома світами — світом людей та світом тварин. Боротьба двох начал ні на               
мить не припиняється, змушуючи читача хвилюватися за долю цього неймовірно          
благородного красеня, безжалісного до всіх, хто порушує його права, й турботливого до тих,             
хто йому небайдужий. 
 

Тютюнник, Григір. Три зозулі з поклоном : вибрані         
твори / Григір Тютюнник. — Київ : Знання, 2015. —          
180 с. — (Класна література). 
  
Персонажі творів Григора Тютюнника (1931—1980) — прості       
люди, на долю яких випало жити у повоєнні роки ХХ століття. У            
буденних реаліях життя письменник уміє побачити їхню       
глибинну сутність, характерну ознаку часу, долю людини. Він        
любить тих людей, про яких пише; написане ним — завжди          
вистраждане до глибини душі. Тому кожне його оповідання,        
новела чи повість сприймаються як сповідь. Добірна і точна мова          
персонажів, за нею можна безпомилково визначити характер,       
моральне обличчя, а нерідко і професію того, хто говорить.         

Читача зворушують у його творах правдивість, щирість, самобутній характер оповіді, але           
найбільше — самовідданість і милосердя людської душі. 

14 



Сенкевич, Генрик. У пустелі та джунглях / Генрик         
Сенкевич ; пер. з пол. Ростислава Михайлюка. — Київ :          
Знання, 2015. — 343 с. — (Скарби: молодіжна серія). 
Пригодницька повість відомого польського письменника,     
лауреата Нобелівської премії Генрика Сенкевича (1846—1916)      
“У пустелі та джунглях” — єдиний твір, написаний ним для          
дітей. Письменник багато мандрував африканським континентом,      
докладно вивчав історичні джерела. Глибоке розуміння дитячої       
психології, любов до дітей поєднані у повісті з докладними         
історичними та географічними відомостями про Африку. На       
сторінках книги перед нами постають надзвичайно правдиві,       
яскраві та динамічні картини, що неймовірно захоплюють і дають         
можливість збагатити знання про цей континент, не вдаючись до         

студіювання підручників. 

На левадах шовкових : поезія сільських обріїв :         
збірка поезій / упоряд. М. Шевченко, вступ. сл.        
О. Мороз. – Київ : ПП "Томіріс-Н", 2006. – 448 с. –            
(Народна бібліотека). 

У цій книзі зібрано твори, сповнені любові до нашого села і           
селянина, нашої не крикливої, але чарівливо-красивої природи.       
Вона пульсує захопленням і жалем, радощами і болями, вона         
дихає вірою і відчаєм — усім, чим живе село й селянин,           
мужньо пробиваючи дорогу всій нації. 

Петренко А. Е. Стихотворения (Поэтические       
опыты или возвращение в поэзию) : сборник       
стихотворений / А.Е. Петренко . – Киев : Профи, 2014          
. – 81 с. : 1 л. портр., 2 л. фотоил. 

В сборник включены как стихотворения, ранее написанные и        
опубликованные, но, незначительно исправленные при     
подготовке этого издания, так и поэзии последних лет,        
задуманные в самое разное время (после 1985 года). Новые         
стихотворения можно рассматривать как поэтические опыты,      
что и нашло отражение в названии сборника.  
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Ерделі, Адальберт. IMEN : літ. твори,       
щоденники, думки / Адальберт Ерделі ; [під. заг. ред.         
І.І. Небесника ; уклали: І.І. Небесник, М.В. Сирхман ;         
пер. з угор. П.К. Балла]. –Ужгород : Вид-во        
Олександри Гаркуші, 2012. – 436 с. 

Адальберт Ерделі з самого початку йшов шляхом художника, і,         
як художник з неспокійною душею, об’їздив закордонні країни.        
Як живописець він теж не мав спокою: його перспектива         
виявлялася у кількох вимірах. 

ІМЕН – його особисте життя. Це слово автор створив, щоб          
виразити душу того, хто згорає на цій землі в любові й           

мистецтві. ІМЕН він утворив з таких понять: І – початкова літера слова Isten (угорською –               
Бог); М– з мистецтва (müvészet); Е – з любові (szeretet); Н – зі слова безконечність (végtelen). 

Роман поділяється на дві частини: перша половина – ідеальне кохання, паралельне з            
мистецтвом, наповнене сонячним світлом; друга частина – сумна кольорова гамарозвитку          
мистецтва паралельно з коханням. Ці дві події сталися і в дійсності. 

Кашуба-Вольвач, Олена Дмитрівна. Українська     
Академія Мистецтва / Олена Дмитрівна     
Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т       
проблем сучас. мистец. Акад. мистецтв України.– Київ :        
Фенікс, 2014 – . Кн. 1 : Історія заснування (березень -           
грудень 1917). Хронологія подій. Документи. – 2014. –        
224 с.– бібліогр.: с. 202–207.  

Монографію присвячено першим крокам становлення вищої      
мистецької освіти в Україні 1917 року. Дослідження ґрунтується        
на вивченні та систематизації архівних документів, мемуарних       
джерел, публікацій преси, що дало змогу створити фактологічну        
базу для реконструкції організаційного процесу заснування      

Української академії мистецтва. Представлена автором документально-хронологічна      
послідовність подій, своєрідне документальне розслідування, дозволяє по-новому осмислити        
історичне значення створення УАМ як невід’ємної складової загального        
національно-культурного відродження. Дослідження відображає взаємозалежність етапів     
організаційного процесу УАМ із загальними громадсько-політичними процесами в        
революційній Україні.  
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Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч.       
посіб. / А.С. Зеленько. — 2-ге вид., стер. — Київ :           
Знання, 2011. — 380 с. 

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії      
мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології      
дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ       
століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного         
з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки         
засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом        
посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Загальне      
мовознавство”. 

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде          
корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством. 

Хоменко Е.Г. A Grammar of the English        
Language = Граматика англійської мови : навч. посіб. /         
Е.Г. Хоменко. — 4-те вид., стер. — Київ : Знання, 2015.           
— 606 с. 

У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання      
морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної      
англійської мови. В організації навчального матеріалу широко       
використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи      
та численні приклади з перекладом українською мовою,       
пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища,       
які часто трапляються в процесі вивчення англійської мови.        
Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних      

форм англійської мови з їх українськими еквівалентами.  

Розраховано насамперед на учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та осіб, які             
готуються до вступних іспитів з англійської мови. Посібник може бути використаний також            
студентами вищих навчальних закладів, усіма, хто вивчає англійську мову. 
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