
 

 

До вашої уваги пропонуємо 

видання подарованої 

літератури, які надійшли 

до бібліотеки.  

Якщо вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не тільки 

запропоновану літературу, а й 

літературу на будь-яку іншу тему 
 

  



Назаренко М. Й. Поховання на могилі (Шевчено, якого 

знали). – К. : ВД «Сварос», 2006. – 688 с. – (Серія «Неофіційно») 

«Поховання на могилі» – найповніше зібрання народних 

переказів про Шевченка, «паралельна біографія» Кобзаря, 

несподівана і захоплююча. 

 

 

 

Бобир О. Етикет учителя : навч.-метод. посіб. – Київ : Ленвіт, 

2004. – 192 с. 

Навчально-методичний посібник знайомить майбутніх учителів 

із основними правилами сучасного етикету. Сформульовані вони 

дохідливо, чітко й лаконічно. Читачі мають можливість 

познайомитися з історією виникнення й розвитку етикету, починаючи 

із зародження народних звичаїв та ритуалів. 

 

 

 

Новий Завіт: популярна енциклопедія / Ж. Мюссе ; худож. :  

К. Адам, Н. Барон [та ін.]. – К. : Махаон-Україна, 2009. – 260с. – 

Серія «Популярна енциклопедія»). – (Серія «Культура і 

традиції»). 
Ця енциклопедія знайомить з історією створення Нового Завіту. 

Читачі дізнаються багато цікавого про побут, звичаї, традиції, 

релігійні вірування і духовні шукання жителів Палестини і Риму 

епохи зародження християнства. В енциклопедії розповідається про 

життя і діяння Ісуса Христа, розкривається суть Його вчення, 

наводяться тексти основних євангельських сюжетів і притч і 

пояснюється їх зміст. Окрема глава присвячена долі святих апостолів, 

їх ролі в становленні християнської Церкви і перетворення 

християнства в світову релігію. 

 

Старий Завіт: популярна енциклопедія / Ж. Мюссе ; худож. : 

К. Адам, Н. Барон [та ін.]. – К. : Махаон-Україна, 2009. – 260с. – 

Серія «Популярна енциклопедія»). – (Серія «Культура і 

традиції»). 

Ця енциклопедія в популярній формі знайомить із змістом 

Старого Завіту. Читачі дізнаються про народи біблейських земель, їх 

царів і героїв. Книга освітлює події з історії цивілізацій далекого 

минулого – Єгипту, Ізраїлю, Вавілонії, Ассірії і відкриває сенс 

повного драматизму і мудрості якнайдавніших притч людства.  



Шевченкіана / упоряд. Л. Голота, Є. Букет. – К.: Український 

пріоритет, 2011. – 320 с. – (Бібліотека «Слова Просвіти» ; кн. 5). 

П’ята книжка «Бібліотеки «Слова Просвіти» присвячена Генію і 

Пророку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Відомі 

в Україні науковці, шевченкознавці, політичні та громадські діячі, 

письменники, культурологи, діячі мистецтв впродовж 16 років 

публікують на шпальтах тижневика «Слово Просвіти» свої глибокі 

аналітичні розвідки про Тараса Григоровича, його творчість, 

значення Великого Кобзаря для сучасної України. Найкращі з них 

увійшли до книжки. 

 

 

Сиротенко В. П., Суровцева Р. Ф. Історія української 

літератури XX сторіччя та методика її викладання /  

В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева Р. Ф. : навч. посіб. – К. : 

ЦУЛ, 2012 – 392 с. 

Посібник «Історія української літератури ХХ ст.» носить 

комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: історія 

української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. 

Відповідно кожен з блоків розбито на модулі, як-от: «Формування 

модерністських напрямків у літературі кінця ХІХ – початку ХХ 

століття», «Українське літературне Відродження», «Методика 

викладання української літератури як наука», «Література ХХ 

століття як шкільний предмет» тощо.  

 

 

Човган В. О. Обмеження прав в'язнів: правова природа 

та обгрунтування : монографія / В. О. Човган. – Харків : Права 

людини, 2017. – 608 с. 

У монографії пропонується авторське розуміння правової 

природи обмежень прав в’язнів та започатковується багатоаспектна 

теоретична дискусія з цього приводу. Проаналізовано та критично 

оцінено відповідні міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, 

стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке 

право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі 

стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, 

Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітлено процес та проблеми впровадження 

стандартів обмежень прав в’язнів у нормативно-правовій базі України. У роботі 

пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку 

обґрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.  

 



 

Селезень П. О. Інститут бенефіціарного власника доходу в 

Україні та напрями його вдосконалення : монографія /  

П. О. Селезень ; за ред. д.ю.н. Л. Д. Тимченка. – Одеса :Фенікс, 

2016. – 180 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»). 

За результатами проведеного дослідження формулюються 

пропозиції, які можуть бути впроваджені в процесі вдосконалення 

механізму функціонування інституту бенефіціарного власника 

доходу в Україні. 

 

 

 

Ukraine Fulbriht at 25:1992-2017. 25-ліття програми імені 

Фулбрайта в Україні. – К. : АДЕФ-Україна, 2017. – 256 с. 
Ювілейне видання відтворює 25-літню історію Програми 

імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрані всі есеї випускників 

Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми 

вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його 

конкретнолюдському особистісному вимірі. 

Тож запрошуємо ознайомитися з можливостями, що їх 

пропонує Програма для професійного й особистісного зростання. 

 

 

Ігнатко Н. Організаційно-правові основи становлення 

системи дізнання митних органів Української держави 

(середина ХVІІ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. Ігнатко. – 

К. : «Топ-Левел», 2017. – 160 с. 

Монографія є комплексним дослідженням зародження, 

розвитку і функціонування правового інституту – інституту 

дізнання національних митних органів у системі зв’язків зі 

становленням і розвитком основних форм української державності 

та права. На підставі дослідження історичних умов і 

закономірностей генезису вказаного правового інституту з часів 

Козацько-гетьманської держави (середина 1648-1764 рр.) до 

сьогодні автор розробила наукову періодизацію цього процесу, обґрунтувала 

висновок про нелінійність історичної динаміки в розвитку вказаного правого 

інституту, визначила напрямки його перспективного розвитку, а також запропонувала 

конкретні зміни до чинного Кримінального процесуального кодексу України, що 

закріплюють трансформацію інституту дізнання в інститут досудового розслідування 

митних органів. 

 
 

  



 

Precedent UA – 2016 / В. Лутковська, В. Щепоткіна,  

В. Капустинський, Ю. Бабантли [та ін.] ; Укр. Гельсінгська 

спілка з прав людини. – К. : КВЦ, 2017. – 326 с. 

Українська Гельсінська спілка з прав людини представила 

результати дослідження «Precedent UA – 2016». В ньому 

розглядалася практика національних судів щодо застосування 

рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 

 

 

Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг 

України : теорія, методологія, практика : монографія /  

В. П. Левченко ; Державна фіскальна служба України, 

Університет державної фіскальної служби України. – 

Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 430 с. 

Монографію присвячено дослідженню проблем становлення та 

розвитку ринку небанківських фінансових послуг, теоретичних і 

організаційно-методологічних засад його оцінки. Розроблено 

методичні засади оцінювання рівня відкритості страхового ринка 

України, визначення рівня впливу глобалізаційних процесів на 

інституційно-сегментарне реформування ринку небанківських 

фінансових послуг та ідентифікації рівня 

конкурентноспроможності фінансових посередників.  

 

Техногенно-екологічна безпека України: стан та 

перспективи розвитку : матеріали VII Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, 13-20 листопада 2017 р. ; Ун-

т ДФС України, ННІ інформаційних технологій та 

менеджменту, Каф. Техногенно-еколог. безпеки. – Ірпінь, 2017. 

– Ч. 1. – 146 с. – (До 75-річчя від дня народження д.х.н., 

професора Є. П. Желібо). 

Тематика доповідей стосувалася економіко-правових засад 

раціонального використання природних ресурсів, екологічного 

оподаткування як чиннику мінімізації забруднення НПС; 

адміністративно-правового регулювання охорони довкілля та 

економічних методів управління природокористуванням. 

 

Правові інструменти справляння податків в Україні: 

окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія /  

Т. М. Кравцова, Ю. В. Божко, Т. В. Гречана ; за заг. ред. д.ю.н., 

проф. Т. М. Кравцової. – Суми : Видавничо-виробниче 

підприємство «Мрія-1», 2016. – 284 с. 

Монографію присвячено дослідженню окремих правил 

інструментів справляння податків в Україні: адмініструванню 

податків, виконанню податкового обов’язку, вирішенню 

податкових спорів за допомогою адміністративного судочинства. 


