
Нові надходження за лютий 2016 р. 
 

1.  
Воронюк, Л. Записки на зап'ястях: поезія в прозі / Л. Воронюк. – 

Чернівці : Книги ХХІ, 2010. – 200 с. : іл. 
Третю книжку молодої чернівецької письменниці Лесі Воронюк „Записки на зап’ястях” 

формульно можна назвати іншою прозою – філософією першого покоління свободи. Це – 

реінкарнація розкішного національного жанру, який час від часу зринав у свідомості нації і 
який затоптувався черговими наскоками політичних міжусобиць, революцій і глобалізацій. 

Вони залишали глибокі вирви у свідомості, невигойні нічим, лише найдревнішими 

методами – забілюванням борошном з рідної землі. Власне, поезія у прозі присутня і у 
попередніх книгах письменниці „Жовтий янгол” та „Серце сонця”, наклад яких розійшовся 

за кілька тижнів. „Записки на зап’ястях” – розмова з людиною і Всесвітом, які так 

потребують відвертості і любові. 

 



2.  
Головченко, В. І. Нариси з історії міжнародних відносин та зовнішньої 

політики країн Азії та Африки : навч. посіб. / В. І. Головченко, 

О. П. Степанов. – К. : Юрисконсульт, 2014. – 424 с. 

 



3.  
Долбенко Тетяна Олексіївна : біобібліографічний покажчик / уклад.: 

Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська та ін. – 2-ге вид., доп. – К. : Вид. центр 

КНУКіМ, 2015. – 157 с. : іл. – (Вчені КНУКіМ ; Вип. 1.). 

 



4.  
Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. 

/ Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. 
У навчальному посібнику розкриваються питання: стабілізації та реставрації документів, 

зберігання документації унікальної цінності, страхового фонду, причини руйнування 
бібліотечних документів, юридичне право щодо зберігання документів у бібліотеках.  

 

5.  
Ігнашкіна, Т. Таємниці акторського життя / Т. Ігнашкіна. – К. : КОВ 

АДЕМ України, 2014. – 168 с. : іл. 
Читач зустрінеться на сторінках книги з відомими акторами і режисерами В. Яременком, 

С. Данченком, Я. Гелясом, О. Горбенком, В. Калашниковим, Л. Танюком, В. Шулаковим, 
В. Бегмою, А. Білоусом 

 



6.  
Калашников, В. Повнота любові : п'єси, матеріали, документи 

/ В. Калашников. – К. : Стелла Гранд, 2011. – 210 с. : іл. 

 



7.  
Лісецький, С. Й.  Історія української музики від найдавніших часів до 

першої чверті ХІХ століття : навч. посіб. / С. Й. Лісецький. – К. : Ун-т 

ім. Б. Грінченко, 2015. – 149 с. 

 



8.  
Об'єкти Світової спадщини Юнеско в Україні : пам'ятка / уклад. О. О. 

Скаченко. – К. : КНУКіМ, 2014. – 72 с. 
Представлена пам’ятка містить довідкову інформацію про співробітництво України з 

ЮНЕСКО. Вона розповідає про вітчизняну історико-культурну, природну та 
нематеріальну культурну спадщину, що перебуває під охороною організації. Видання 

доповнює список джерел про об'єкти Всесвітньої спадщини, які знаходяться на території 

України, та подає інформацію про Петриківський розпис. 

 



9.  
Поплавський, М. М.  Готельно-ресторанний сервіс 

/ М. М. Поплавський ; навч. посіб. – К. : Макрос, 2011. – 240 с. : іл. 

 

10.  
Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні : Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ 14 листопада 2014 р.: Матеріали доповідей 

та виступів. – К. : КНУКіМ, 2014. – 211 с. 



у конференції взяло участь багато відомих науковців – близько 70-ти представників із 17-

ти ВНЗ. На заході виступили й закордонні гості: з Польщі – кандидат наук, ад’юнкт на 
кафедрі міжнародних відносин Технічно-комерційної академії ім. Хелєни Ходковської 

(Варшава) Адам Лельонек; з Росії – доктор філософських наук, професор, завідувач 

сектору етики Інституту філософії РАН (Москва) Рубен Апресян та молодший науковий 
співробітник Інституту філософії РАН Костянтин Троїцький; з США – бізнес-практики 

Вейн Морріс і Марті Годфрі 

Наукове бачення стану, проблем формування громадської думки в нашій країні на 
конференції представили такі вітчизняні виші: Київський національний університет ім. Т. 

Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України, 
Київський університет ім. Б. Грінченка, Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана, Прикарпатський національний університет ім. В.  Стефаника, 

Київський національний авіаційний університет, НАН України (Інститут філософії ім. Г. 
Сковороди), Черкаський державний технологічний університет, Кам’янець-Подільський 

національний університет ім. І. Огієнка, Академія політичних наук України, Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна, Київський національний університет харчових 
технологій, Національний технічний університет «КПІ», Національний інститут 

стратегічних досліджень, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса, Міжнародний інститут бізнесу. 

 

11.  
Професор Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) : 

біобібліографічний покажчик наук. праць за 1974-2015 роки / упоряд.: 

В. А. Вергунов та ін. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 148 с. : фото. – 

(Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України ; Кн. 2.). 

18 вересня 2015 року у Національній науковій сільськогосподарській 

бібліотеці Національної академії аграрних наук України (ННСГБ 

НААН) (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10) відбулася презентація 

біобібліографічного покажчика «Професор Слободяник Михайло 



Семенович (1949–2015)», присвяченого пам’яті видатного вітчизняного 

вченого–бібліотекознавця, документознавця і бібліографознавця, 

доктора історичних наук, професора, дійсного члена Академії наук 

вищої освіти України, члена-кореспондента Міжнародної академії 

інформатизації. 

 

12.  
Степанов, О. П. Формування і розвиток інноваційного бізнесу в Україні 

: моногр. / О. П. Степанов, А. А. Олешко. – К. : Юрисконсульт, 2014. – 

336 с. 

 



13.  
Українські сороміцькі пісні / упоряд., передм., прим. М. М. 

Красикова. – Харків : Фоліо, 2003. – 289 с. : нот. – (Перлини 

української культури). 
До збірки увійшли сороміцькі пісні та приспівки, в яких відбилися вдача, неповторний 

гумор, світогляд, образне мислення та побут українського народу. Ці пісні вилікують вас 

від нудьги, поганого настрою, буденно-сірого життя, а можливо, й від надмірно трагічного, 
песимістичного погляду на світ. 

 



14.  
Чепалов, А. Театральная бессонница в летнюю ночь / А. Чепалов. – 

Харьков : Золотые страницы, 2015. – 408 с. : 16 с. цв. ил. 
Новая книга Александра Чепалова включает избранные работы известного театроведа и 

журналиста примерно за 40 лет творческой деятельности в советских, украинских, 
российских и зарубежных изданиях. Из нескольких тысяч опубликованных текстов 

отобраны около 150, - в основном те, что обозначили основной круг интересов автора и 

наиболее характерны для изменчивых процессов мировой и отечественной 
художественной культуры конца ХХ - начала ХХI столетий. В издание объемом более 400 

страниц включены снимки из архива автора и его новые цветные фото, дополняющие 

летопись культурных событий последнего десятилетия в разных странах. 

 



15.  
Чечель, О. М. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб.. 

/ О. М. Чечель. – Вінниця : "Нілан-ЛТД", 2015. – 372 с. 

 



16.  
Чечель, О. М. Формування державної політики в епоху глобалізації : 

моногр. / О. М. Чечель. – К. : ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2011. – 321 с. 


