
 

 

До вашої уваги пропонуємо подаровані 
видання, 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 
   



Черниш Н. І. Бібліографічна комісія НТШ як центр 

дослідження української книги (1909–1939) : навчальний посібник / 

Н. І. Черниш. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 216 с. 

Висвітлено книгознавчу діяльність бібліографічної комісії наукового 

товариства ім. Шевченка (НТШ) – авторитетного осередку, що упродовж 

1909-1939 рр. ґрунтовно досліджував актуальні проблеми бібліографії та 

книжкової справи. Подано відомості про передумови створення 

бібліографічної комісії, визначено та проаналізовано напрями наукової 

роботи. Значну увагу приділено видавничій діяльності осередку. Вміщено 

додатки та допоміжний апарат методичного спрямування. 

 

Черниш Наталія. Нариси з історії світової енциклопедичної 

справи : навч. посіб. / Наталія Черниш. – К. : Наша культура і 

наука, 2009. – 212 с. 

Досліджено основні етапи становлення та розвитку 

енциклопедичної справи у світі. Подано ґрунтовні відомості про 

найавторитетніші енциклопедії різних країн. Висвітлено історію їх 

створення, виокремлено та проаналізовано характерні риси структури 

та змісту, які вирізняють ці видання у масиві аналогічних довідників. 

Вміщено додатки, а також допоміжний апарат методичного 

спрямування. 

 

Черниш Наталія. Видавничий доробок Миколи Бажана : 

монографія / Наталія Черниш. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 280 с. 

Висвітлено маловідомі сторінки редакторської та видавничої 

діяльності Миколи Бажана. Наведено відомості про його співпрацю з 

редакціями вітчизняних газет і журналів, участь в упорядкуванні та 

редагуванні видань, серій і зібрань творів класиків національної та 

світової літератури, внесок у національне енциклопедичне книговидання, 

формування концепцій українських універсальних і галузевих 

довідників, передусім УРЕ. Вперше до наукового обігу залучено архівні 

матеріали, які дають змогу оцінити фахову майстерність Бажана-

редактора. 

 

Черниш Н. І. Основи бібліології : навч. посіб. / Н. І. Черниш. – 

К. : Наша культура і наука, 2014. – 220 с. 

Висвітлено основоположні теоретичні питання, передбачені 

навчальною програмою курсу «Основи бібліології». Подано відомості 

про історичний шлях книгознавства у світі та в Україні, виокремлено 

етапи його розвитку, розглянуто основні елементи книги як матеріальної 

конструкції, відповідно до чинних нормативних документів викладено 

матеріал щодо сучасної типології видань. Вміщено додатки, 

розгалужений допоміжний апарат методичного спрямування. 



Черниш Н. І. Редагування енциклопедичних видань: 

теорія і практика : навч. посіб. для студентів спец. «Видавнича 

справа та редагування» / Н. І. Черниш. – Львів : Світ, 2015. – 

236 c. ; 104 іл. 

У посібнику подано дефініцію енциклопедії, як різновиду 

довідкових видань. Розглянуто сучасну типологію енциклопедичних 

видань. Визначено основні види енциклопедичних матеріалів відповідно 

до чинних нормативних документів та реалій видавничої практики. 

Наведено відомості про структуру видавництва енциклопедичної 

літератури, редакційно-видавничий процес. Охарактеризовано основні 

етапи методичної підготовки енциклопедій. Виокремлено тематико-

типологічні особливості сучасних українських електронних енциклопедій. 

 

Черниш Н. І. Нариси з історії української енциклопедичної 

справи / Н. І. Черниш. – Львів : ЛА «Піраміда», 2018. – 348 с. 

Автор книги – видатна сучасниця, український вчений у сфері 

соціальних комунікацій та енциклопедичних досліджень, доцент 

кафедри видавничої справи і редагування Української академії 

друкарства Наталія Іванівна Черниш. У виданні досліджено основні 

етапи становлення і розвитку енциклопедичної справи в Україні, 

енциклопедичний доробок видатних вчених-українознавців. 

 

 

Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : 

підручник / [В. Я. Настюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

В. Я. Настюка ; МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 512 с. 

У підручнику представлено у систематизованому вигляді 

матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни 

«Відповідальність за корупційні правопорушення». Зміст підручника 

відповідає структурі програми, за якою зазначена дисципліна 

викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

 

Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя 

Міжнар. літ. конкурсу «Коронація слова». 2000–2020 / керівник 

проекту Н. О. Струк ; редкол. : О. Є. Бондарева, А. В. Будник, 

Т. І. Вірченко та ін. – Київ : «Світ Успіху», 2019. – 496 с. 

Книга вперше комплексно відображає історію конкурсу, подає 

інформацію про номінації – романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та 

творів для дітей і щорічні відзнаки. Представлено біографічні довідки про 

лауреатів I–III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, подано 

відомості про дипломантів конкурсу, склад журі. Включено також наукові 

оглядові літературознавчі розвідки, рецензії на відзначені твори. Книга щедро 

ілюстрована. Видання висвітлює результати багаторічної подвижницької праці 

засновників і меценатів конкурсу Юрія і Тетяни Логушів та команди проекту. 


