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Від укладача
Анотований каталог «Книга Буковини 2008. Випуск 1» підготовлено і
видано з метою надання широкому колу громадськості інформації про
книговидавничу справу Буковини та популяризації нових видань краю.
Каталог вкючає описи книг, що надійшли до фондів ЧОУНБ ім. М.
Івасюка.
До кожного опису подано анотацію та копію обкладинки. Структура
каталогу побудована за систематичним принципом і складається з таких
розділів: Історія краю; Природничі науки в цілому; Фізико-математичні
науки; Хімія; Науки про землю; Біологія; Техніка і технічні науки;
Транспорт; Сільське і лісове господарство; Охорона здоров’я і медичні
науки; Суспільні і гуманітарні науки; Соціологія; Статистика; Історія.
Історичні науки; Економіка. Економічні науки; Фізична культура. Спорт.
Туризм; Засоби масової інформації. Книжкова справа; Політика. Політичні
науки; Держава і право; Військова справа; Культура; Наука і освіта;
Мовознавство; Фольклор; Літературознавство; Художня література;
Мистецтво і музика; Релігія. Історія релігії; Філософські науки; Етика;
Психологія; Бібліографічні посібники; Довідкові видання.
В межах розділів описи розташовано за алфавітом.
Для зручності користування каталогом складено довідковий апарат, який
містить іменний покажчик, алфавітний покажчик назв видань та покажчик
книжкової продукції видавництв області. У покажчиках подаються
посилання на номера позицій бібліографічних описів.
Сподіваємось, що каталог сприятиме інформаційному забезпеченню
діяльності видавництв, знайде свого читача і буде корисним джерелом
інформації для всіх, хто цікавиться історією, літературою та культурою краю.
Нові надходження місцевих видань до бібліотеки широко рекламуються
через різноманітні форми бібліотечної роботи: це книжково-ілюстративні та
віртуальні виставки, бібліографічні огляди, літературно-мистецькі вечори та
презентації книг, повідомлення в засобах масової інформації, розміщення
повнотекстових
баз
даних
про
книги
на
сайті
бібліотеки
(http://hosted.sacura.net/library/). Про решту нових надходжень можна
дізнатись із запропонованого каталогу «Книга Буковини 2008. Випуск 1» та
отримати їх у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.
Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47)
Марія Довгань,
Заступник директора
з наукової роботи
ЧОУНБ ім. М. Івасюка
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ІСТОРІЯ КРАЮ
1. Вольська І.О. Моя мала Батьківщина: нариси /
І.О. Вольська. - Чернiвцi: Зелена Буковина,
2008. - 52 с.
Збірка образків юної чернівчанки Іванни Вольської
привертає увагу щирістю почуттів, ніжною
закоханістю у свою малу Батьківщину, цікавим
поглядом на минуле і сучасне Буковини. Розрахована
на молоде покоління буковинців, які відкривають для
себе красу і неповторність рідного краю, на широке
коло краєзнавців і книголюбів.
2. Деякі історико-географічні відомості про
Буковину / укл. Г.Купчанко.- Репр. вiдтворення
вид. 1875 р. - Чернiвцi: Золоті литаври, 2008. 172 с.
"Деякі історико-географічні відомості про Буковину"
є п'ятою книгою із серії краєзнавчої літератури про
наш край, яку видано за сприяння митної служби
Буковини та з нагоди поважного ювілею міста
Чернівці. Незважаючи на те, що сам автор веде мову
про, в якійсь мірі, неповноту своєї праці - все ж
вражає масштабність та скрупульозність самого
вивчення географічних, статистичних, історичних та
етнографічних даних австрійського воєводства
Буковини. Власне, на сьогоднішній день, навряд чи
знайдеться
такого
повного,
починаючи
від
конституції і управління краю до царства корисних
копалин і структури рельєфу, видання про Буковину і
буковинців того періоду.
3. Жалоба І. Урядування та економіка Буковини
(австрійський період)/І.Жалоба, М.Никифорак;
Чернівецька обл. рада, Науково-дослідний
центр
Буковинознавства
при
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Зелена Буковина,
2008. - 192 с.: вкл. арк. - Бібліогр.: с. 183 - 190.
Видання складаєтьс з двох частин: "Урядування
Буковини", "Економіка Буковини". В них зроблена
спроба проаналізувати умови і результати місцевого
самоврядування та економічного розвитку нашого
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краю протягом ХІХ - початку ХХ століття та виявити
наскільки господарський поступ залежав від дій
центрального уряду і місцевих органів влади та
відповідних правових актів загальнодержавного чи
локального характеру. Все це дає можливість
зрозуміти позитивні і негативні дії попередників і
визначити можливості правонаступників в традиції
регіонального самоврядування.
4. З історії чернівецьких євреїв: історичний
нарис. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 104 с.
Книга видана до 600-річчя Чернівців і присвячена
історії чернівецьких євреїв. Перша письмова згадка
про їх проживання у місті датується 1408 р. На
Буковині євреї здавна вважались рівними з іншими
національностями, без перешкод дотримувались своєї
віри, займались торгівлею, ремеслами, наукою,
мистецтвом, зберігали традиційний уклад життя. У
книзі вміщені матеріали про життя євреїв в
австрійський, румунський, радянський періоди і роки
незалежності України з детальним описом окремих
подій. Книга ілюстрована малюнками і фотографіями.
Читачі знайдуть на її сторінках цікаві рецепти
єврейської кухні, народні оповідання і гумор євреїв і
т. ін.
5. Мойсей А. Магія і мантика у народному
календарі
східнороманського
населення
Буковини = Magic and mantic in the peoples
calendar og the east romanian population of
Bukovina = Magie si mantica in calendarul
populara a populatiei estromanice din Bucovina /
А.Мойсей; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича, НАН України. Ін-т мистецтво
знавства, фольклористики та етнології ім.
М.Т. Рильського).- Чернiвцi: Друк Арт, 2008. 320 с.
У монографії розглядаються магічні та мантичні
звичаї і обряди у традиційному календарі
східнороманського населення Буковини: народні
прикмети, повсякденна плювіальна практика, обряди
калоян, папаруда, ритуали у виконанні соломонарівгріндінарів, вірування щодо міфологічних персонажів,
здатних впливати на гідроатмосферні явища,
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Дрегайка, календар дівочих ворожінь. Вперше в
українській етнологічній науці здійснена спроба
типологізації, дослідження символіки та семантики
низки обрядів. До наукового обігу введені матеріали
музейно-архівних установ України, Румунії та
Республіки Молдови, а також польові етнографічні
матеріали, зібрані під керівництвом автора на
території Чернівецької області та Сучавського повіту
Румунії протягом 1997 - 2007 рр. Книга розрахована
на істориків, етнологів, мовознавців, працівників
музеїв та широке коло читачів, які цікавляться
історичним минулим.
6. Саїнчук К.І. Веселка над Прутом. Ленківці /
К.І. Саїнчук. - Чернiвцi: Золоті литаври, 2008. 240 с.
До 600-річчя від першої писемної згадки про місто
Чернівці читачам представлена цікава книжка про
минуле і сучасне життя одного з найдавніших
населених місцин Буковини - Ленківців, що біля
Чернівців, на місці яких ще у ХІІ столітті почало
формуватися наше місто. Ленківська земля дала
путівку в широкий світ багатьом науковцям, діячам
літератури, культури і мистецтва. З книги ми
дізнаємося, що ленківчани завжди відзначалися
високим патріотизмом, постійно примножували
культурні традиції, зберігали обряди свого народу.
Цей серйозний, кропіткий і багатофактичний труд
мешканця чернівецьких Ленківців К.Саїнчука
прислужиться всім, хто цікавиться історією рідного
краю, його прадідівськими порогами.
7. Паламар Х. Село, в якому народилась = In
satu-n care m-am nascut / Х.Паламар.- Чернiвцi:
Рута, 2008. - 138 с.
"Село в якому народилась" - це історія села Берестя
Новоселицького району. Книга складається з трьох
частин: "Моє село - моя колиска", "Народ скаже, як
зав'яже", "Берестя у світлинах".
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8. Снігур І.Н. Чернівці і чернівчани / І.Н. Снігур. Чернiвцi: Прут, 2008. - 312 с.
В книзі на основі вивчення історичної літератури,
збору старих документів, фотографій, реклами,
власних записів, зроблених при зустрічах з
старожилами, простежуються характерні історичні
події з розвитку і життя Чернівців, створення його
архітектурних ансамблів, віддану працю видатних
діячів і простих людей, що свято оберігали його,
вражаючи сучасників своєю далекоглядністю,
залишили нам безцінний скарб - Чернівці, і гідні того,
щоб бути представленими у живій історії для
нащадків. Книга цікава для істориків, художників,
шанувальників мистецтва, студентів, вчителів і
школярів та широкого кола читачів.
9. Тащук Д.І. Життя між закономірностями та
випадковостями / Д.І. Тащук. - Чернiвцi: Прут,
2008. - 132 с.
У цій книзі Д.Тащук звернувся до грізних подій, які
випали на долю буковинців у першій половині ХХ ст.,
- двох світових війн. Цю тему автор розкриває,
описуючи життєву дорогу свого діда й бабусі та їх
синів. Це не просто біографічний нарис, тут проступає
доля сотень і тисяч сімей буковинців. Горизонт теми
воєн розширено роздумами, що вилились у
різнобарвних за тематикою публікаціях у різних
виданнях. Тут автор відвертий і не приховує гостроти
суджень. Книга розрахована на небайдужих читачів.
10. Чернівці в контексті урбаністичних процесів
Центральної та Східної Європи XVIII-XXст.:
матеріали міжнародної наукової конференції з
нагоди 600-літнього ювілею першої писемної
згадки Чернівців (6-7 травня 2008) /
Чернівецька міська рада, Науково-дослідний
центр
Буковинознавства
при
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича,
Австрійська
кооперація.Чернiвцi: Зелена Буковина, 2008. - 248 с.
Цей збірник матеріалів є результатом роботи наукової
конференції з різноманітних питань культури,
архітектури, історії Буковини та Чернівців. На
конференції пропонувались виважені погляди на
історію й сучасність Чернівців у порівнянні із іншими
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урбаністичними центрами та прозвучали пропозиції
міжнародних фахівців щодо облаштування міського
простору в дусі ХХІ ст., перетворення Чернівців на
культурний ресурс.
11. Чучко М.К. "И
възят Бога на помощь":
соціально-релігійний
чинник
в
житті
православного населення північних волостей
Молдавського воєводства та Австрійської
Буковини (епоха пізнього середньовіччя та
нового часу) / М.К. Чучко; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. 368 с.
У монографії на основі широкого кола джерел
висвітлюються
малодосліджені
питання
соціорелігійного життя православного населення
північних волостей Молдавської землі та австрійської
Буковини, які автор розглядає в контексті
повсякденних реалій епохи пізнього середньовіччя та
нового часу. Книга розрахована на істориків,
етнологів, краєзнавців, релігієзнавців та всіх, хто
цікавиться історичним минулим.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
12. Довкілля Буковини - 2007: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернiвцi: 2008. - 144 с.
У статистичному збірнику всебічно висвітлюється
сучасний
стан
навколишнього
природного
середовища Чернівецької області. Пропонується
широкий спектр показників, що відображають стан
атмосферного повітря, водойм, грунтів, ведення
лісового та мисливського господарств. Окремі розділи
збірника
висвітлюють
економічний
механізм
природокористування. У збірнику відображено
статистичну інформацію за 2007 рік, а також динаміку
показників стану довкілля Буковини за 1990, 1995,
2000-2007 рр. загалом по області та в розрізі регіонів.
Аналітичний та табличний матеріали доповнюються
діаграмами. Щодо більшості статистичних показників
вміщені короткі методологічні пояснення. Вартісні
показники наведені у фактичних цінах.
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13. Костишин С.С. Біомоніторинг Чернівецької
області: монографія / С.С. Костишин,
С.С. Руденко, Т.В. Морозова; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 238 с.:
іл. - Бібліогр.: с. 204 - 229.
Монографія узагальнює результати п'ятирічного
біомоніторингу Чернівецької області. Дослідження
обіймають різні рівні організації живого: від
молекулярного до популяційного. Цілий ряд
застосованих авторами методик є новими і вперше
використовується
в
екологічній
практиці.
Запропонована схема багаторівневого моніторингу
може бути застосована екологами-практиками для
оцінки стану довкілля інших територій. Для екологів
та спеціалістів з охорони навколишнього середовища.
14. Матеріали студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету,
присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13 - 14
травня 2008 р.). Природничі науки / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 440 с.
До збірника увійшли статті студентів біологічного,
хімічного та географічного факультетів, підготовлені
до щорічної студентської наукової конференції
університету. Молоді автори роблять спробу знайти
підхід до висвітлення і обгрунтування певних
наукових питань, подати своє бачення проблем.
15. Моніторинг
навколишнього
середовища:
методичні
рекомендації
та
навчальні
матеріали до курсу / ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
укл. О.В. Кирилюк. - Чернiвцi: Рута, 2008. 68 с.
Методичні рекомендації та навчальні матеріали до
курсу містять загальні відомості про дисципліну,
лекційний, практичний матеріал та варіанти
практичної й контрольної робіт, перелік контрольних
питань, рекомендовану літературу. Для студентів
спеціальності "Екологія та охорона навколишнього
середовища".
16. Морозова Т.В. Нормування антропогенного
навантаження: навч. посібник. Ч.1
/
Т.В. Морозова; М-во освіти і науки України,
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ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. 100 с.
У посібнику викладені основи
нормування
антропогенного навантаження в Україні, можливі
способи оцінювання забруднення докілля, наведено
критерії оцінки якості навколишнього середовища,
методики
найбільш
актуальних
і
суттєвих
розрахунків, обгрунтування основних напрямків
контролю та техніко-економічних показників у
захисті довкілля та проведенні прородоохоронних
заходів. Видання структуроване згідно з програмою
нормативної
дисципліни
"Нормування
антропогенного навантаження", що викладається для
студентів екологічних спеціальностей.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
17. Венгренович Р.Д. Курс фізики: навч. посібник
у 3-х ч. Ч. 2. Електрика та магнетизм /
Р.Д. Венгренович, М.О. Стасик; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича.- Чернiвцi: Букрек, 2008.- 456 с.
Основним завданням посібника "Електрика та
магнетизм"
є
виклад
експериментального
обгрунтування
теорії
електромагнетизму
і
формулювання його основних законів. Підсумком
курсу є рівняння Максвелла, як результат
узагальнення експериментальних закономірностей і їх
математичного опису. Посібник призначений для
студентів
інженерно-технічних
та
інших
спеціальностей ВНЗ.
18. Вища математика: математичний аналіз,
диференціальний рівняння: підручник /
І.І. Веренич [та ін.]; Міністерство освіти і науки
України. - Чернівці: Рута, 2008. – 267 с.
Підручник містить довідковий матеріал, приклади
розв'язування типових задач, набори задач для
аудиторних занять, домашніх завдань та самостійної
роботи з розділів математичного аналізу, що
стосуються функції багатьох змінних, кратних
криволінійних та поверхневих інтегралів; а також
диференціальних рівнянь відповідно до програми з
вищої математики. Для студентів інжерно-технічних
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та фізичних спеціальностей.
19. Головацький В.А.
Система комп'ютерної
алгебри Mathematica 5: навч. посібник /
В.А. Головацький; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 352 с.
У навчальному посібнику описано інтерфейс
користувача та викладено основи універсальної мови
програмування, світового лідера серед систем
комп'ютерної алгебри - Mathematica. Використання
основних функцій системи проілюстровано великою
кількістю прикладів у вигляді зображень екрана.
Наведено приклади застосування системи в
комп'ютерному моделюванні фізичних процесів та в
розв'язанні наукових задач. Для студентів ВНЗ
фізико-математичних спеціальностей, аспірантів і
науковців. Посібник буде корисним учителям
математики, фізики та інформатики для проведення
інтерактивних уроків і демонстрації комп'ютерних
фізичних експериментів.
20. Городецький В.В. Еволюційні рівняння в
зліченно-нормованих просторах нескінченно
диференційовних функцій: монографія /
В.В. Городецький; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 400 с.
У локально опуклих топологічних просторах гладких
функцій розвивається теорія задачі Коші та
двоточкової задачі для еволюційних рівнянь з
гармонійним осцилятором, операторами Бесселя,
узагальненого диференціювання, псевдо-Бесселивими
та псевдодиференціальними операторами скінченного
і нескінченного порядків. Побудована теорія
перетворення Бесселя відповідних основних і
топологічно спряжених просторів. Для наукових
працівників, викладачів вищих навчальних закладів,
аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузі
диференціальних рівнянь і математичного аналізу.
21. Дейбук
В.Г.
Лабораторний
фізичний
практикум: [навч. посібник для студ. вищих
навч. закладів] / В.Г. Дейбук, О.С. Кшевецький.
- Чернiвцi: Рута, 2008. - 210 с.
У посібнику наведено лабораторні роботи з основних
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розділів фізики. До першої частини увійшли двадцять
вісім стендових робіт. Друга частина містить
тринадцять віртуальних (комп'ютерних) лабораторних
робіт. До кожної роботи подано контрольні
запитання, а віртуальні роботи включають також
тестові запитання для допуску до виконання
практикуму. Для викладачів та студентів вищих
навчальних закладів, що вивчають курс фізики.

22. Косяченко Л.А. Основи інтегральної та
волоконної оптики: [навч.
посібник] /
Л.А. Косяченко. - Чернівці: Рута, 2008. - 348 с.
Викладено фізичні основи роботи, характеристики й
параметри діелектричних хвилеводів, інтегральнооптичних елементів і оптичних волокон, а також
джерел і детекторів випромінювання (світловодів,
лазерів і фотодіодів), застосовуваних в інтегральній та
волоконній оптиці. Розглянуто інші компоненти
волоконно-оптичних систем, оптичні модулятори та
ізолятори
різних
типів,
волоконно-оптичні
підсилювачі та лазери. Окремо розглянуті волоконнооптичні сенсори. Для студентів фізичних та
інженерних факультетів вищих навчальних закладів.
23. Мартинюк О.В. Планіметричні задачі на
доведення: навч. посібник / О.В. Мартинюк,
С.В. Мартинюк, Р.С. Колісник; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008.
У навчальному посібнику описано загальні підходи та
методи
розв"язування
задач
на
доведення,
систематизовано та наведено методичні поради щодо
розв"язування великої кількості задач на доведення.
Посібник буде корисний студентам напряму
"Математика" при вивченні курсу "Елементарна
математика та методика викладання математики" та
при проходженні педагогічної практики у 7-9 класах
загальноосвітньої школи. Для студентів педагогічних
спеціальностей напряму "Математика".
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24. Математичний аналіз: навчально-методичний
посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. - Чернiвцi: Рута,
2008. - 248 с.
Книга містить основні положення диференціального
та інтегрального числення. До кожної теми наведено
розв'язання багатьох різнотипних прикладів, задач, що
допоможе студентам набути досвід у практичному
застосуванні предмета. Для студентів природничих
факультетів.
25. Матеріали
студентської
конференції
Чернівецького національного університету,
присв'яченої 600-річчю м. Чернівці (13-14
травня 2008 року). Фізико-математичні науки /
М-во освіти і науки України. ЧНУ ім.
Ю.Федьковича). - Чернівці: Рута, 2008. - 472 с.
До збірника увійшли статті студентів фізичного,
інженерно-технічного
факультетів,
факультету
комп'ютерних наук та факультету прикладної
математики, підготовлені до щорічної студентської
наукової конференції університету. Молоді автори
роблять спробу знайти підхід до висвітлення і
обгрунтування певних наукових питань, подати своє
бачення проблем.
26. Місевич І.З. Лазерна поляриметрія фазовонеоднорідних
об'єктів
і
середовищ
/
І.З. Місевич, О.Г. Ушенко. - Чернiвцi: Рута,
2008. - 224 с.
У
монографії
розглянуті
сучасні
напрямки
застосування лазерів в оптиці розсіючих середовищ.
Наведені оригінальні дані про комплекс методів
лазерної
поляриметрії
(локально-поляризаційні,
стокс-поляриметричні,
поляризаційно-інтерферен.,
голографічні)
статистичних
параметрів
поля
розсіяного когерентного випромінювання. Сукупність
наукових результатів, викладених в монографії,
можна розглядати як розв'язок наукової проблеми по
дослідженню можливостей створення єдиного
комплексу систем лазерної поляриметрії структури
розсіючих поверхонь, шарів і фазово-неоднорідних
об'єктних сцен. Для студентів фізичних та оптичних
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спеціальностей, аспірантів і наукових співробітників в
цих галузях.
27. Оптика: методичні вказівки до лабораторних
робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута,
2008. - 66 с.
Методичні рекомендації складені відповідно до
програми курсу "Оптика" і містять опис лабораторних
робіт, які виконуються студентами 1-3 курсів
фізичного факультету та факультету та комп'ютерних
наук. У кожній роботі стисло висвітлені теоретичні
питання, наводяться дані про обладнання, яке
використовується, даються вказівки до виконання
експерименту та обробки отриманих результатів, а
також контрольні запитання і перелік обов'язкової,
літератури. Для студентів фізичних факультетів
ВУЗів.
28. Оптичні властивості масивних кристалів і
низькорозмірних систем: метод. вказівки до
спецкурсу / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008.
Видання містить теоретичні основи дослідження
оптичних властивостей масивних кристалів і
низькорозмірних систем. Основна увага приділяється
вивченню та порівнянню оптичної провідності у
випадку одно- та двовимірних напівпровідникових
наносистем і масивних напівпровідників. Для
студентів фізичного факультету.
29. Прикладний статистичний аналіз: методичні
рекомендації до лабораторних робіт / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича;
укл.: В.К. Ясинський, І.В. Юрченко. - Чернівці:
Рута, 2008. - 84 с.
У методичних рекомендаціях наведено теоретичний
матеріал і завдання для самостійної роботи. Вони
допоможуть студентам засвоїти основні положення
математичної статистики та набути вміння самостійно
реалізовувати
на
персональному
комп’ютері
відповідні методи статистичного аналізу даних. Для
студентів спеціальності "Статистика".
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30. Пукальський І.Д.
Крайові задачі для
нерівномірно параболічних та еліптичних
рівнянь з виродженнями і особливостями:
монографія / І.Д. Пукальський; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 253 с.
У книзі досліджено розв'язки основних крайових
задач для лінійних параболічних та еліптичних
рівнянь, коефіціенти яких мають довільні степеневі
особливості і виродження усередині або на межі
області. Для наукових працівників, аспірантів і
студентів,
які
спеціалізуються
в
галузі
диференціальних рівнянь і математичної фізики.
31. Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; упоряд. С.Д. Івасишен. Чернівці: Рута, 2008. - 152 с.
Наводяться спогади рідних, друзів, учнів та
співробітників
про
визначного
українського
математика, чудового педагога, доктора фізикоматематичних наук, професора С.Д. Ейдельмана. Для
широкого кола фахівців у галузі математики,
аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться
історією вітчизняної науки.
32. Сопронюк Т.М. Системне програмування:
навчальний посібник. Ч. 1. Елементи теорії
формальних мов / Т.М. Сопронюк; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 84 с.
У навчальному посібнику вивчаються елементи теорії
формальних мов (форми Бекуса-Наура, регулярні
вирази, формальні граматики, розпізнавачі, скінченні
автомати, магазинні автомати) та теорії скінченних
автоматів. Детальніше описано регулярні мови.
Розглядаються алгоритми перетворення різних форм
представлення автоматних мов з одного вигляду в
інший, напрклад, регулярного виразу - в праволінійну
граматику та навпаки, а також алгоритми
перетворення
недетермінованого
скінченного
автомата в детермінований, алгоритми вилучення
недосяжних станів, алгоритми мінімізації та інші.
Алгоритми демонструються на прикладах. Наведено
варіанти завдань для лабораторних робіт по темах,
розглянутих у посібнику. До значної частини
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алгоритмів, які треба реалізувати у лабораторних
роботах, надано рекомендації по програмуванню. Для
студентів
напряму
підготовки
"Прикладна
математика".
33. Ткачук П.М. Х-центри у напівпровідникових
сполуках А(ІІ)В(VI): [монографія] / П.М. Ткачук,
В.Ткачук, А.Й. Савчук; ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
- Чернiвцi: Рута, 2008. - 256 с.
У монографії наведені результати теоретичного й
експериментального
досліджень
енергетичного
спектра глибоких центрів у напівпровідникових
сполуках А(ІІ)В(VІ), до яких належать Х-центри, а
також більш складні квазімолекулярні стани
кристалічної гратки. Пояснюється зсув Стокса, ефект
стабілізаціїї
рівня
Фермі,
особливості
термолюмінесценції
та
низькотемпературної
фотолюмінесценції, тощо. Для науковців-дослідників
у різних галузях твердотільної мікроелектроніки,
аспірантів, магістрів і студентів спеціальностей
"Фізика напівпровідників", "Фізика напівпровідникових приладів", "Фізика твердого тіла".
34. Фізика: методичний посібник / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 196 с.
Видання містить програму курсу "Фізика", для
студентів скороченої форми навчання, перелік питань,
що виносяться на екзамен. Окремо додаються
методичні розробки тем: "Закони динаміки. Сили
інерції. Сили тертя. Пружні сили", "Механічні
коливання", "Молекулярно-кінетична теорія ідеальних
газів", "Основи термодинаміки", "Електростатичне
поле у вакуумі", "Постійний електричний струм",
"Магнітне
поле",
"Електромагнітна
індукція",
"Основи теорії Максвелла". Для студентів біологічних
факультетів скороченої форми навчання.
35. Фізика ІІ: методичні вказівки та розробки до
курсу / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Рута, 2008. - 100 с.
Видання містить програму другого семестру
двосеместрового курсу «Фізика», перелік питань, що
виносяться на модульні контролі денної форми
навчання (в рамках вимог кредитно-модульної
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системи організації навчального процесу КМСОНП),
перелік питань, що виносяться на залік заочної та
екстернатної форми навчання. Окремо додаються
методичні розробки тем: «Електростатичне поле у
вакуумі»,
«Постійний
електричний
струм»,
«Електромагнітна
індукція»,
«Основи
теорії
Максвелла».
Для студентів біологічних факультетів денної, заочної
та екстернатної форми навчання.

36. Фізика
твердого
тіла:
лабораторний
практикум / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
В.М. Крамар, Н.К. Крамар, А.В. Мотрич.Чернівці: Рута, 2008. - 68 с.
Наведено основні теоретичні дані, зміст та завдання
до робіт лабораторного практикуму з фізики твердого
тіла. Зміст робіт практикуму охоплює основні розділи
дисциплін "Фізика твердого тіла" та "Основи
інженерної
електрофізики".
Призначений
для
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються
за напрямами "Оптотехніка" та "Телекомунікації".

ХІМІЯ
37. Фізико-хімічний аналіз органічних сполук:
навчальний посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
- Чернiвцi: Рута, 2008. - 88 с.
У
навчальному
посібнику
наведені
основи
спектральних методів аналізу органічних сполук:
електронної та емісійної спектроскопії, інфрачервоної
спектроскопії та спектроскопії ядерного магнітного
резонансу. Подано робочу програму, плани
проведення лекцій і лабораторних занять, регламент
модульної
системи,
список
рекомендованої
літератури. Для студентів хімічних спеціальностей.

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
38. Гев'юк А.М.
Країнознавство: навчальнометодичний комплекс / А.М. Гев'юк; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 48 с.
У навчально-методичному комплексі вузівського
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курсу "Країнознавство" міститься стислий виклад
предмета і завдань курсу, тематичний план, перелік
лекційних та семінарських занять, змістова структура
модулів, модульні й екзаменаційні контрольні
питання, рекомендована література до курсу, критерії
оцінювання іспиту та поточної роботи студентів. Для
студентів, що навчаються за напрямком "Міжнародні
відносини", спеціальність "Країнознавство".

39. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: теорія і
практика: навч. посібник / В.М. Гуцуляк. Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 168 с.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні й
методичні питання вчення про ландшафт: системний
підхід,
природно-територіальні
комплекси,
морфологічні одиниці ландшафту, класифікація та
динаміка ландшафтів, методика складання великомасштабної ландшафтної карти та ін. Як приклади
використовуються
фрагменти
карт
території
Прикарпаття. Наводиться схема співвідношення
індивідуальних і типологічних одиниць фізикогеографічної
диференціації.
Головна
увага
приділяється найновішим досягненням ландшафтознавства. Окремі теми доповнені практичними
завданнями. Для студентів вищих навчальних
закладів, викладачів, науковців.
40. Печенюк О.О. Польова практика з геодезії:
навчальний посібник: у 2-х ч. Ч. 1 /
О.О. Печенюк; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi : Рута, 2008. - 82 с.
У запропонованому виданні детально викладені
вказівки до виконання робіт з геометричного
нівелювання ІІІ і ІV класу. Вміщено зразки польової
документації та обчислень, наведено контрольні
запитання. Посібник складено згідно з програмами
навчальних практик із геодезії, вимогами Інструкції з
нівелювання І, ІІ, ІІІ, ІV класів. Для студентів
першого
та
другого
курсів
спеціальності
"Землевпорядкування та кадастр" ВНЗ.

18

БІОЛОГІЯ
41. Біологія: тварини: робочий зошит для
лабораторних робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 2-е вид., випр. i доп. - Чернівці: Рута, 2008. 140 с.
Паралельно з лекційним курсом на лабораторних
заняттях студенти вивчають тварин - представників
різних
систематичних
груп.
При
цьому
використовується різноманітний інструментарій: від
пінцета до мікроскопа. Результати вивчення тварин
відображаються в даному робочому зошиті у вигляді
підписів до схематичних малюнків, таблиць,
короткого текстового запису, цифрового матеріалу
тощо. Крім того, видання знайомить читачів із
структурою
модулів
змістовно-діяльнісною
навчальної дисципліни, питаннями до контрольних
робіт, критеріями оцінювання навчальних досягнень,
та списком рекомендованої літератури.
42. Ванзар О.М. Насінні рослини: робочий зошит
для лабораторних робіт з ботаніки. Ч. 2 /
О.М.
Ванзар,
І.І.
Чорней;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 68 с.
Робочий зошит включає основні теми лабораторних
робіт, згідно навчальної програми з курсу "Ботаніки",
їх мету, обладнання і завдання, для їх виконання
"сліпі" рисунки, таблиці, питання для смоконтролю.
Робочий зошит розрахований для студентів
спеціальності "Біологія" всіх форм навчання.
43. Гуцуляк Ю.Г. Досвід еколого-ландшафтного
районування території в Україні в ії гірських
західних районах (верхній і регіональний
рівні):
рекомендації
землевпорядному
виробництву / Ю.Г. Гуцуляк. - Чернiвцi: Прут,
2008. - 128 с.
У Рекомендаціях висвітлена концепція системного
підходу до природного середовища, зокрема,
ландшафтів та їх природно-економічних ресурсів
(землі, грунти тощо). Зроблена спроба застосувати
цей підхід для вирішення проблемних питань
оптимізації природного середовища, особливо
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земельних та грунтових ресурсів. Проведена
апробація
запропонованої
нової
системи
таксономічних одиниць структури грунтового
покриву в складі: тип земель - вид земель - тип
(підтип) території - ландшафтно-екологічний район ландшафтно-екологічна зона в умовах України та в її
гірських західних районах.
44. Зоологія хребетних: робочий зошит для
лабораторних робіт з "Зоології" (за вимогами
кредитно-модульної системи). Ч. 2 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Вид. 3-є, випр. та доп. Чернівці: Рута, 2008. – 80 с.
Саме
лабораторні
заняття
поглиблюють
та
конкретизують знання студентів, отримані на
теоретичному курсі. Результати вивчення зоології
хребетних відображаються в даному робочому зошиті
у вигляді схематичних малюнків, короткого
текстового матеріалу, тощо. Студенти також знайдуть
у виданні методичну розробку до модулів навчальної
дисципліни, календарний план вивчення теми
рефератів, контрольні питання до окремих тем,
критерії оцінювання знань студентів. А також
примітки щодо вимови латинських літер та їх
сполучень, список рекомендованої літератури тощо.
45. Копильчук Г.П. Біохімія: навч. посібник [для
студ. біологічних спец.] / Г.П. Копильчук,
О.М. Волощук, М.М.Марченко; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - 2-е вид., перероб. i доп. Чернiвцi: Рута, 2008. - 208 с.
Друге видання навчального посібника доповнене
сучасними відомостями з основ біохімії, будови,
властивостей і функцій біомолекул та основних
шляхів їх метаболізму. Для закріплення здобутих
знань і навиків запропоновані контрольні запитання
та запитання для самостійного вивчення.
Для студентів денної та заочної форм навчання
біологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів.
46. Копильчук Г.П. Загальна цитологія: [навч.
посібник для студ. біологічних спец. вищ.
навч. закл.] / Г.П. Копильчук; М-во освіти і
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науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 304 с.
У навчальному посібнику науково і доступно
викладено
сучасні
дані
про
структурнофункціональну організацію, особливості життєвого
циклу та прояви патологічних змін клітини як
елементарної живої системи. Пропонуються тестові
завдання для самоконтролю з відповідями. Для
студентів вищих навчальних закладів біологічних
спеціальностей.
47. Мікробіологія: конспект лекцій / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича;
укл.:
Л.М.
Васіна,
М.М. Марченко. - 2-е вид., перероб. i доп. Чернiвцi: Рута, 2008. - 136 с.
У навчальному посібнику висвітлені сучасні відомості
про будову, життєдіяльність бактерій, їх участь у
процесах кругообігу речовин у природі та виникненні
інфекційних захворювань. Для студентів біологічних
факультетів спеціальності "Біологія".

48. Основи ботаніки: робочий зошит для
лабораторних занять / укл. С.Г. Літвіненко. - 2е вид., перероб. i доп. - Чернiвцi: Рута, 2008. 80 с.
Зошит побудований у відповідності з модульною
програмою курсу "Основи ботаніки" для студентів
педагогічного факультету спеціальності "Початкове
навчання". Подано "німі" рисунки ботанічних об'єктів,
які розглядаються при вивченні даного курсу. Окремо
винесені завдання для самостійної роботи (у вигляді
таблиць, запитань у роботах) та запитання для
проміжного та підсумкового модульних контролів.
Для студентів небіологічних спеціальностей, які
вивчають ботаніку.
49. Руденко С.С. Загальна екологія: практичний
курс.
Частина
1:
Урбоекосистеми
/
С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 344 с.
У книзі викладені головні методологічні принципи та
підходи до практичного вивчення урбоекосистем.
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Запропоновано методики, які дозволяють студентамекологам набути практичних навичок оцінки
екологічного стану урбоекосистем. Стислі теоретичні
положення та інтерпретація ключових термінів
полегшать самостіне опанування натурних та
лабораторних досліджень.

50. Руденко С.С. Загальна екологія: практичний
курс. Частина 2: Природні наземні екосистеми
/ С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 308 с.
Дана книга є другою з циклу "Загальна екологія:
практичний курс". Її особливість - розробка та
узагальнення методологічних принципів та методів
практичного вивчення природних екосистем. При
цьому як об'єкти досліджень розглянуті наземні
екосистеми - лісові та лучні. В основу книги
покладена комплексна оцінка усіх трьох блоків
наземної екосистеми: кліматопу, едафотопу та
біоценозу. Детально розглянуті сучасні критерії
аналізу структурних компонентів самого біоценозу:
фітоценозу, зооценозу та мікробоценозу. Книга
містить найбільш ефективні сучасні методики. Для
студентів-екологів вищих навчальних закладів.
51. Стефаник В.І. Популярна екологія: у нарисах,
діалогах, дискусіях: метод. посібник до курсу
"Загальна екологія" / В.І. Стефаник; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 288 с.
Науково-популярна книга з загальної та прикладної
екології для широкого загалу читачів. Зміст книги
представлений у формі діалогу вчителя та студентів з
питань екологічної науки та її світоглядних аспектів.
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52. Тестові завдання з генетики / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 40 с.
У посібнику подано різні типи тестових завдань з
основних
розділів
генетики.
Для
студентів
біологічних
спеціальностей,
учнів
середніх
навчальних закладів і вчителів-біологів.

53. Техноекологія:
методичні
вказівки
до
практичних занять / ЧНУ ім. Ю.Федьковича;
укл.:
С.Д.
Борук,
О.В.
Нечипоренко,
Я.Ю. Тевтуль. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 32 с.
У виданні містяться загальні поняття про методи
розрахунку ефективності використання сировини та
енергетичних
ресурсів.
Розглянуто
практичне
застосування рівнянь матеріального та енергетичного
балансу. Проаналізовано напрямки скорочення
атропогенних викидів та підвищення ефективності їх
очищення. Для студентів хімічних, біологічних
факультетів ВНЗ спеціальності "Екологія та охорона
навколишнього середовища".
54. Техноекологія: навч. посібник. Ч. 2 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 80 с.
У виданні містяться основні положення з курсу
"Техноекологія". Проаналізовано основні технологічні
операції та їх вплив на довкілля. Для студентів
хімічних, біологічних та географічних факультетів,
які навчаються за спеціальністю "Екологія та охорона
навколишнього середовища".

55. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин:
тестові завдання / О.І. Турлай; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 88 с.
Навчально-методичний посібник містить тестові
завдання різного рівня складності з дисципліни
"Анатомія і морфологія рослин". Для полегшення
роботи над тестами подано термінологічний словник.
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Для студентів природничих факультетів університетів
і педагогічних інститутів, викладачів, аспірантів,
учителів біології загальноосвітніх шкіл, методистів і
всіх, хто цікавиться біологією.

56. Федоряк М.М. Основи екології: конспект
лекцій. Ч. 2 / М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик; ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 152 с.
Розглянуто основні аспекти атропогенного впливу на
біосферу та стан довкілля за дії окремих галузей
виробництва.
Наведено
принципи
охорони
навколишнього природного середовища. Особливу
увагу приділено екологізації господарської діяльності
людини та суспільної свідомості, проблемам
збереження біоти на Землі. Охарактеризовано сучасну
екологічну ситуацію в Україні. Для студентів
небіологічних спеціальностей ВНЗ, вчителів біології,
учнів.
57. Фізіологія рослин: методичні рекомендації /
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. В.В. Романюк. Чернiвцi: Рута, 2008. - 28 с.
У методичних рекомендаціях наведено сучасні
методики
досліджень
основних
фізіологічних
процесів рослинного організму. Для закріплення
теоретичних знань по кожному розділу навчальної
дисципліни "Фізіологія рослин" пропонується
лабораторна робота та наведено контрольні запитання
. Для студентів спеціальності "Агрохімія та
грунтознавство" ВНЗ.
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ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ
58. Архітектура комп'ютерів: методичні вказівки
до лабораторних і практичних робіт / укл.:
А.В. Верстяк, І.С. Вінничук. - Чернiвцi: Рута,
2008. - 70 с.
У методичних вказівках наведені завдання до
лабораторних та практичних робіт, їх теоретичне
обгрунтування та подано рекомендації щодо їх
виконання. Запропонований теоретичний матеріал і
прикладний
інструментарій,
спрямований
на
формування знань із архітектури комп'ютера. Для
студентів спеціальності "Економічна кібернетика".
59. WEB - технології: методичні вказівки до
лабораторних робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 56 с.
У методичних вказівках наведені завдання до
лабораторних робіт, їх теоретичне обгрунтування та
подано
рекомендації
до
їх
виконання.
Запропонований теоретичний матеріал і прикладний
інструментарій спрямований на формування знань із
WEB-технологій. Для студентів спеціальності
"Економічна кібернетика".
60. Основи
технології
оптичного
приладобудування: навч. посібник. Ч.2. Основи
технологічних
процесів
виготовлення
оптичних деталей / М-во освіти і науки
України,
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
О.М. Козаков. - Чернівці: Рута, 2008. - 118 с.
У посібнику викладено основи технологічних
процесів
виготовлення
оптичних
деталей:
технологічні процеси отримання різних типів
оптичних деталей; теоретичні основи процесів
механічної обробки скла; види, типи абразивного й
алмазного інструментів; способи вироблення скла й
методи виготовлення заготовок; інструменти та
пристосування для шліфування й полірування скла;
основні поняття, що визначають якість оптичних
деталей. Для студентів, що навчаються за напрямом
"Оптотехніка".
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61. Остапов С.Е. Основи криптографії: [навч.
посібник для студ. вищих навч. закл.] /
С.Е.Остапов, Л.О. Валь. - Чернівці: Книги - ХХІ,
2008. - 188 с.
Викладено основи сучасної криптографії, які не
пов'язані з державною таємницею. Посібник
складається
з
теоретичної
частини
та
криптографічного практикуму. У теоретичній частині
висвітлені деякі історичні аспекти розвитку
криптографічної науки, класичні техніки шифрування,
симетричні й асиметричні крипторафічні алгоритми,
електронний цифровий підпис. Криптографічний
практикум містить задачі й лабораторні роботи. Для
студентів, які навчаються за напрямами "Комп'ютерна
інженерія", "Програмна інженерія", "Інформатика",
студентів інших спеціальностей, де вивчається цикл
дисциплін захисту інформації, а також для бажаючих
самостійно опанувати основи криптографії.
62. Субмікронна технологія: конспект лекцій / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. В.М. Стребежев. Чернівці: Рута, 2008. - 84 с.
Розглянуто
фізичні
закономірності,
напрямки
розвитку, принципи й методи, процеси й операції
сучасної субмікронної технології. Для студентів
фізичних спеціальностей університетів.

63. Технологія напівпровідникових наноструктур:
методичні вказівки до лабораторних робіт / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича;
укл.
В.М.
Стребежев.Чернівці: Рута, 2008. - 60 с.
Розглянуто технологічні принципи та методики
отримання наноструктур і наноструктурованих
матеріалів,
викладено
методи
контролю
й
дослідження основних об"єктів нанотехнології,
ефекти, які в них виникають. Для студентів фізичних
спеціальностей університетів.
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64. Фізико-хімічні технології в перетворювачах
енергії: метод. рекомендації до лабораторних
робіт / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Л.Т. Струтинська, В.Я.
Михайловський. - Чернівці: Рута, 2008. - 32 с.
Запропонований матеріал з курсу "Фізико-хімічні
технології в перетворювачах енергії" дозволяє набути
навичок експериментування, теоретичних розрахунків
параметрів фізико-хімічних процесів, перевірити на
досліді найважливіші теоретичні положення курсу
фізико-хімічних
технологій
створення
термоелектричних перетворювачів енергії, включаючи
основні
закони
хімічної
взаємодії,
теплові,
масообмінні, електрохімічні процеси, хімічної
кінетики і каталізу, а також знання з методів обробки
металів, захисту їх від корозії. Для студентів фізичних
факультетів університетів спеціальності "Прикладна
фізика".
65. Фізичні основи побудови біотехнічних і
медичних приладів: методичні рекомендації
до
лабораторних
робіт
/
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.:
С.Г.
Гумінецький,
А.В. Мотрич. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 48 с.
Наведені роботи лабораторного практикуму з
дисципліни "Фізичні основи побудови біотехнічних та
медичних приладів". Зміст робіт охоплює основні
розділи дисципліни. Призначена для інженерних
спеціальностей вузів, які навчаються за напрямком
підготовки "Оптотехніка".
66. Хімічна
технологія
та
моделювання
технологічних процесів: методичний посібник
/ М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. О.С. Лявинець. - Чернівці:
Рута, 2008. - 96 с.
Видання містить робочу програму з "Хімічної
технології та моделювання технологічних процесів" за
кредитно-модульною
системою
організації
навчального процесу, розкриває змістово-діяльнісну
структуру модулів, критерії оцінювання знань
студентів, індивідуальні додаткові завдання, описує 7
лабораторних робіт. Для студентів хімічних
факультетів.
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67. Хомяк В.В. Технологічні основи електроніки:
[навч. посібник для студ. ВНЗ] / В.В. Хомяк;
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 303 с.
У навчальному посібнику в логічній послідовності
викладено суть технологічних основ електроніки починаючи від загальної характеристики виробів
електронної техніки і основних методів очистки та
вирощування кристалів і закінчуючи технологічними
операціями виготовлення готових мікроелектронних
виробів (напівпровідникових та гібридних мікросхем).
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами
підготовки - "Електронні пристрої та системи" і
"Мікро- та наноелектроніка", а також для інженернотехнічних працівників, що працюють над розробкою і
створенням електронних приладів.
68. Яцько О.М. Системи керування базами даних:
навчальний
посібник
/
О.М.
Яцько,
М.Б.
Бурдинюк;
Буковинська
державна
фінансова академія. – Чернiвцi, 2008. - 292 с.
У посібнику подані основи теорії баз даних, теорія
моделей баз даних, запропоновані практичні завдання
та завдання для самоперевірки. Для студентів
економічних
спеціальностей
при
вивченні
"Економічної інформатики".

ТРАНСПОРТ
69. Яценко В.В. Небо над Чернівцями: 600-й
річниці першої письмової згадки про Чернівці
та 75-й річниці Чернівецького аеропорту
присвячується/ В.В. Яценко, Ф.Г. Белевський,
Б.М. Ільків. - Вижниця: Черемош, 2008. - 220 с.
Історія і сьогодення Чернівецького аеропорту вперше
зібрані в одну книгу. Авторам вдалося зібрати
унікальні архівні матеріали і фотографії, показати
минуле і заглянути у майбутнє розвитку аеропорту.
Книга буде цікавою і пізнавальною для багатьох
читачів.
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СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
70. Дмитрук Ю.М. Грунти Траянових валів:
еволюційний та еколого-генетичний аналіз /
Ю.М.
Дмитрук,
Ж.М.
Матвіїшина,
І.І. Слюсарчук; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 228 с.
Проведено порівняльну характеристику властивостей
і геохімії грунтів: зональних, похованих під
Траяновими валами та утворених за останні близько
2500 років на земляних валах. Аналізуються зміни
еколого-ландшафтних умов і відповідна їм еволюція
грунтів протягом останнього періоду голоцену. Для
фахівців у галузі грунтознавства, палеографії і
палеогрунтознавства, екології, ландшафтознавства;
викладачів, аспірантів, студентів географічних,
біологічних та інших спеціальностей вищих
навчальних закладів.
71. Дмитрук
Ю.М.
Моніторинг
земельних
ресурсів: метод. рекомендації до практ. робіт /
Ю.М. Дмитрук; М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. 32 с.
У рекомендаціях розроблено методику виконання
практичних
робіт
з
моніторингу
земель
сільськогосподорського
призначення,
зокрема
порядок
проведення
грунтово-геохімічного
моніторингу, картографування та районування
території
дослідження.
Для
студентів
усіх
спеціальностей, які вивчають курс моніторингу:
землевпорядників, екологів, грунтознавців, географів.
72. Польчина С.М. Загальне грунтознавство:
навч. посібник. Ч.1 / С.М. Польчина; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
- Чернівці: Рута, 2008. - 100 с.
Розглядаються теоретичні та практичні проблеми
загального грунтознавства - поняття про грунт та його
функції, про грунтознавство як науку. Описані
морфологічні властивості грунтів, їх мінералогічний,
гранулометричний та хімічний склад; органічні
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речовини, вода та повітря в грунті; поглинальна
здатність, кислотно-лужна характеристика, окисновідновні процеси, радіоактивність, теплові та фізикомеханічні властивості грунтів. Для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності "Агрохімія та
грунтознавство", "Землевпорядкування та кадастр", а
також біологів, географів, екологів, геологів,
лісознавців, працівників дослідних установ тощо.
73. Польчина С.М.
Загальне грунтознавство:
навч. посібник. Ч.2 / С.М. Польчина; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
- Чернівці: Рута, 2008. - 100 с.
Розглядаються теоретичні та практичні проблеми
загального грунтознавства - поняття про грунт та його
функції, про грунтознавство як науку. Описані
морфологічні властивості грунтів, їх мінералогічний,
гранулометричний та хімічний склад; органічні
речовини, вода та повітря в грунті; поглинальна
здатність, кислотно-лужна характеристика, окисновідновні процеси, радіоактивність, теплові та фізикомеханічні властивості грунтів. Для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності "Агрохімія та
грунтознавство", "Землевпорядкування та кадастр", а
також біологів, географів, екологів, геологів,
лісознавців, працівників дослідних установ тощо.
74. Польчина С.М. Загальне грунтознавство:
навч. посібник. Ч. 3 / С.М. Польчина; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 100 с.
Розглядаються теоретичні та практичні проблеми
загального грунтознавства - поняття про грунт та його
функції, про грунтознавство як науку. Описані
морфологічні властивості грунтів, їх мінералогічний,
гранулометричний та хімічний склад; органічна
речовина, вода та повітря в грунті; поглинальна
здатність, кислотно-лужна характеристика, окисновідновні процеси, радіоактивність, теплові та фізикомеханічні властивості грунтів. Для студентів ВНЗ
та
грунтознавство",
спеціальності
"Агрохімія
"Землевпорядкування та кадастр", а також біологів,
географів, екологів, геологів, лісознавців тощо.
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75. Польчина С.М.
Методика
польового
досліду:
навчальний
посібник
/
С.М.
Польчина,
Т.І.
Цвик;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 82 с.
Розглядаються теоретичні та методичні проблеми,
особливості і технології польового, лізиметричного,
вегетаційного дослідів як методів наукового
дослідження. По закінченні кожного розділу наведені
контрольні запитання. Для студентів спеціальності
"Агрохімія та грунтознавство" вищих навчальних
закладів, а також біологів, географів, екологів,
працівників дослідних установ.
76. Рекреаційне
лісокористування:
конспект
лекцій. Ч.1 / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. І.Д. Бойко. - Чернівці:
Рута, 2008. - 56 с.
У виданні викладено основні поняття рекреаційного
лісокористування, розглядаються роль і значення лісу
в житті людини. Описано методи визначення
рекреаційної ємності та стадії рекреаційної дигресії
лісової ділянки. Висвітлено проблеми рекреаційного
лісокористування та можливі шляхи їх подолання.
Приділено увагу питанням охорони та збереження
рекреаційних лісів. Для студентів вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, що здобувають
фахові знання в галузі географії та менеджменту
туристичної індустрії в сфері організації туризму та
відпочинку в лісах рекреаційного призначення.
77. Техніка лабораторних робіт у грунтознавстві:
методичні рекомендації до лабораторних та
курсових робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
Методичні вказівки призначені для надання допомоги
студентам під час проведення аналізу грунтів на
лабораторних заняттях із предметів грунтознавчого
циклу, а також для виконання курсових і
кваліфікаційних робіт. Видання містить вимоги до
проведення аналітичних робіт, правила поведінки в
лабораторії. Для студентів вищих навчальних закладів
спеціальності "Агрохімія та грунтознавство", біологів,
екологів, географів.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І МЕДИЧНІ
НАУКИ
78. Акушерство та гінекологія: методичні вказівки
студентам
для
самостійної
підготовки
(навчально-методичний посібник) / Буковинський державний медичний університет,
Кафедра
акушерства,
гінекології
та
перинатології. - Чернiвцi, 2008. - 208 с.
Навчально-методичний посібник для студентів
медичних факультетів зі спеціальностей "Лікувальна
справа", "Педіатрія" вищих медичних навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Виданий з метою
покращення засвоєння тем із самостійної підготовки
студентів VІ курсу, що передбачені програмою
навчання за кредитно-модульною системою.
79. Аналіз лікарських рослин і сировини, яка
містить кардіотонічні глікозиди: методичні
рекомендації до лабораторних робіт / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 28 с.
У методичній розробці подані методи визначення
наявності кардіотонічних глікозидів. Наводяться
рекомендації для практичного виконання роботи з
проведення аналізу лікарської рослинної сировини,
що містить кардіотонічні глікозиди Н.Е. 2.3. Для
студентів хімічного факультету (спеціальність фармацевтична хімія).
80. Гиндич О.В. Гінкго білоба / О.В. Гиндич. Чернiвцi: Місто, 2008. - 32 с.
Ця книжка написана для тих, хто шукає способу
зберегти здоров'я, щоб вижити, коли створюються
умови ненормального життя. В таких пошуках може
стати у пригоді гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba) рослина загадкова, цікава і рідкісна для нашого
клімату, яка дійшла до нас ще з часів мезозойської
ери. Саме про цю рослину, її біологічні особливості,
лікувальні властивості і рецепти народної медицини
йдеться у виданні.
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81. Городинський І.А. Не вмирай, допоки живеш.../
І.А. Городинський. - Чернiвцi: Букрек, 2008. 408 с.
Автор книги - відомий лікар І.А. Городинський - має
хист дослідника, живе на перехресті трьох космічних
поясів - минулого, теперішнього й прийдешнього.
Перед очима читача постануть невідомі драматичні
сторінки в історії визначних людей: маршала Франції,
друга Вольтера, радника короля Людвіка ХV Григорія
Орлика, на честь якого вдячна Франція назвала
летовище "Orly"; маршала Китаю (українця з
Закарпаття) Іринея Фенді; адмірала Колчака, чиє
коріння в Хотині; українського поета і воїна з династії
Габсбургів (прибрав ім'я Василя Вишиваного). Доля
дочок президента М.С. Грушевського та головного
отамана УНР Симона Петлюри, портрети і силуети
колег на тлі публіцистичного осмислення сьогодення.
Читач також дізнається про маловідомі факти з
біографії Моцарта, Наполеона Бонапарта, поетеси
Сапфо й цариці Єгипту Клеопатри, розглянутих через
медико-історичну призму.
82. Горянин М.
Майже все про кохання та
харчування. Ч. 4 / М.Горянин. - Чернівці, 2008. 320 с.
Тема коханняя дуже важлива у повсякденному житті,
бо при переході від теорії до практики інколи
трапляються конфузи, котрі мають досить неприємні
наслідки. Від сексуального задоволення кожної
людини залежить її здоров'я. Ми намагаємося дати
поради, як стати привабливою жінко, вишуканою
господинею, самою бажаною для чоловіка жінкоюкоханкою. В цій частині книги ви знайдете відповідь
на запитання: що треба їсти, аби бути здоровим і
підтримувати високу сексуальну активність, яка дасть
можливість випити до дна солодкий сосуд кохання.
83. Дистрофія вульви / Р.В. Сенютович [та ін.]. Чернiвцi: Прут, 2008. - 176 с.
В монографії представлені питання класифікації,
морфології, патогенезу та лікування дистрофії вульви.
Особлива увага приділена розробленому авторами
методу
лікування
дистрофії
вульви
електрохіміотерапією цитостатиків. Представлено
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експериментальне обгрунтування цієї терапії. Для
гінекологів, онкологів.
84. Захист продуктів харчування, води та фуражу
від засобів масового ураження: метод.
рекомендації до самост. роботи / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
О.О. Воробйов. - Чернівці: Рута, 2008. - 36 с.
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до
програми "Цивільна оборона", в них адаптовані ідеї
Європейської кредитної трансферної системи,
рекомендації відносяться до Модуля - 1, навчального
елемента - 1.4. Вони допоможуть студентам в
самостійній роботі, збільшать можливості їх
підготовки за індивідуальним планом.
85. Коцур Н.І. Основи педіатрії і дитячої гігієни:
[навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] /
Н.І. Коцур.- Чернівці; Переяслав-Хмельницький: Книги - ХХІ, 2008. - 632 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання
охорони материнства й дитинства в Україні, проблеми
здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей раннього та дошкільного віку, гігієни окремих
органів і систем, профілактики захворювань і першої
допомоги при нещасних випадках, гігієнічні основи
організації життя дітей, особливості їх виховання і
навчання в дошкільних закладах. Для студентів вузів,
педагогів, психологів, батьків.
86. Клінічні
методи
обстеження:
методичні
рекомендації до практичних занять / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 36 с.
У методичній розробці описано методи обстеження
хворих із різною паталогією внутрішніх органів
(зокрема, захворювання органів дихання, серцевосудинної системи, травлення тощо). Дається детальна
характеристика кожного з трьох методів: фізичного,
лабораторного та інструментального, наводяться
приклади та додаються фотографії. Для самостійної
підготовки студентів усіх спеціальностей.
87. Курортологія: метод. рекомендації до практ.
занять / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
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Ю.Федьковича; укл. І.Д. Бойко. - Чернівці:
Рута, 2008.
Подано теми практичних робіт та методику їх
виконання. Наведені обов’язкові для опрацювання
статті Законодавства України в галузі санаторнокурортного відпочинку та лікування. Тематика
практичних
робіт
розроблена,
виходячи
з
особливостей розвитку і сучасного стану галузі
санаторно-курортного обслуговування населення
України. Для студентів спеціальності "Менеджмент
туристичної індустрії".
88. Мацьопа Р.Л.
Педагогічна валеологія:
навчально-методичний
посібник
/
Р.Л. Мацьопа, Л.В. Манчуленко, Т.А. Равлюк;
ЧНУ ім. Ю. Федьковича.- Чернiвцi: Рута, 2008.200 с.
У навчально-методичному посібнику на основі
узагальнення наукової літератури та практичного
досвіду розкриваються різні підходи та аспекти
формування здорового способу життя людини.
Пропонується зміст навчального курсу "Педагогічна
валеологія" на основі кредитно-модульної системи
організації навчання студентів у ВНЗ. Для викладачів,
учителів шкіл і студентів ВНЗ.
89. Нутріціологія дитячого віку: навч. посібник /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Л.В. Романів. - Чернівці:
Рута, 2008. - 94 с.
У навчальному посібнику розглядаються особливості
харчування дітей різного віку, від народження до 7
років, а також харчування хворих дітей, лікувальні
дієти та їх коротка характеристика. Посібник
складено згідно з робочою навчальною програмою з
предмета "Основи медичних знань", має науковопрактичне спрямування, посилює роль самостійної
роботи студентів і можливості їх навчання за
індивідуальним планом. Для студентів і викладачів, а
також майбутніх і молодих матерів.
90. Основи
екологічної
токсикології:
навч.
посібник. [Ч. 1] / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
Т.М. Михайловська. - Чернівці: Технодрук,
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2008. - 116 с.
Посібник містить класифікацію пестицидів, їх
характеристику, методики вилучення із біологічних
об'єктів, методи очищення, якісного та кількісного
визначення, загальну характеристику бойових
отруйних речовин та окремих їх представників.
Наведені методики виконання лабораторних робіт
вилучення із біологічних об'єктів токсичних речовин
та їх якісне і кількісне визначення та теоретичне
обгрунтування. Для студентів хімічних факультетів спеціальності "Екологія" та спеціалізації "Фармацевтична хімія".
91. Проблеми онкології: збірник наукових робіт,
Вип. 9 / Буковинський держ. мед. ун-т,
Кафедра онкології, променевої діагностики та
променевої терапії. - Чернiвцi: Прут, 2008. 204 с.
У збірнику подані роботи кафедри онкології,
променевої діагностики та променевої терапії БДМУ з
різних питань онкології, променевої діагностики та
терапії. Висвітлені питання наукових досліджень із
скринінгу раків жіночих статевих органів, які
проводяться за рубежем. Описані цікаві і рідкісні
випадки з практики, застосування нових методів
діагностики та лікування онкологічних хворих.
Наведені раціоналізаторські пропозиції, одержані
співробітниками кафедри онкології, променевої
діагностики та променевої терапії БДМУ та
Чернівецького обласного клінічного онкологічного
диспансеру в 2007 році. Для лікарів-онкологів.
92. Русіна
С.М.
Психічна
депривація
в
підлітковому віці: монографія / С.М. Русіна;
Буковинський держ. мед. ун-т. - Чернiвцi, 2008.
- 242 c.
У монографії викладені дані літератури і результати
власних досліджень з питань епідемології, етіології та
клінічних проявів розладів психіки і поведінки у
підлітків
внаслідок
психічної
депривації
і
запропоновані заходи з профілактики.
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93. Санаторно-курортне лікування, організований
відпочинок та туризм: статистичний бюлетень
/ Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 28 с.
Бюлетень містить дані про діяльність санаторнокурортних закладів у 2007-2008 рр. по містах і
районах області, в тому числі по кількості місць і осіб,
що оздоровлені (в т.ч. дітей), середньооблікову
кількість медичного персоналу, сезонні оздоровчі
установи. А також підприємства сфери туризму,
динаміки
основних
показників
готельного
господарства нашого краю і відомості про
функціонування автомобільних доріг загального
користування та їх благоустрій. У видання включені
дані тільки по юридичних особах. Розраховано на
широке коло читачів.
94. Терміни та їх визначення в БЖД: навч.
посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
Л.Г. Доцюк. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 100 с.
У навчальному посібнику викладені дані про основи
термінології, що використовується при вивченні
предмета "Безпека життєдіяльності" та тлумачення
основних понять і визначень. Посібник адаптований
до ідеї Європейської кредитної трансферної системи
(ECST) і до системи вищої освіти України та може
бути використаний у процесі вивчення всіх модулів.
Для підготовки студентів вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації будь-яких спеціальностей
усіх факультетів.
95. Токсикологічна хімія. Методи вилучення
токсичних речовин із біологічних об'єктів і
методи їх очищення та дослідження: навч.
посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Т.М.
Михайловська. - Чернівці: Технодрук, 2008. 118 с.
У посібнику наведені основні методи та умови
вилучення із біологічних об'єктів отруйних та
сильнодіючих органічних речовин, мінеральних
кислот, лугів, сполук металів та фармацевтичних
препаратів, які проявляють токсичну дію на живі
організми і стали об'єктом отруєння; основні методи
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їх очищення та дослідження. Для студентів хімічних
факультетів - спеціалізацій фармацевтична хімія та
спеціальності "Екологія та охорона навколишнього
середовища".
96. Токсикологічна хімія: навч. посібник. [Ч. 2] /
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
Т.М.
Михайловська. - Чернівці: Технодрук, 2008. 116 с.
Посібник містить класифікацію пестицидів, їх
характеристику, методики вилучення із біологічних
об'єктів, методи очищення, якісного та кількісного
визначення, загальну характеристику бойових
отруйних речовин та окремих їх представників.
Наведені методики виконання лабораторних робіт
вилучення із біологічних об'єктів токсичних речовин
та їх якісне і кількісне визначення та теоретичне
обгрунтування. Для студентів хімічних факультетів та
спеціалізації
спеціальності
"Екологія"
"Фармацевтична хімія".

СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
97. Камбур А.В. Соціологія політики: методичні
рекомендації / А.В. Камбур; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 68 с.
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98. Маковецький А.М. Українське суспільство у
соціологічному вимірі: проблеми теорії та
практики / А.М. Маковецький; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 208 с.

99. Населення
Чернівецької
області.
2007:
статистичний
збірник
/
Держ.
комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл.- Чернiвцi, 2008.104с.
У даному збірнику продовжується публікація
статистичних даних про демографічні процеси, які
відбуваються в області. У збірнику вміщено дані про
адміністративно-територіальний
поділ
регіону,
чисельність населення, його розміщення на території
області, розподіл за статтю та окремими віковими
групами, середній вік. Інформація про шлюби,
розлучення, народжуваність, смертність, міграцію
населення надана по області та в розрізі районів, міст
Чернівців, Новодністровська, а також по Україні в
цілому. У розділі "Захворюваність" використані
матеріали управління статистики послуг Головного
управління статистики у Чернівецькій області. Дані
про розподіл населення за національностями наведено
за результатами Всеукраїнського перепису населення
2001 року.
100. Розподіл постійного населення Чернівецької
області за статтю та віком (станом на 1 січня
2008 року): статистичний збірник / Держ.
комітет
статистики
України,
Головне
управління статистики у Чернів. обл.Чернiвцi, 2008. - 120 с.
У статистичному збірнику наведено дані про
чисельність та статево-віковий склад населення по
містах та районах Чернівецької області і регіонах
України. Збірник вміщує також дані про демографічне
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навантаження на працездатне населення, на населення
віком 15-64 роки та середній вік населення. До відома
користувачів в розділі "Зайнятість населення"
наводиться інформація про розподіл зайнятого
населення за статтю та віком за даними управління
статистики праці та обласного центру зайнятості.
101. Яремчук С.С. Сучасні теорії в конфліктології:
навч. посібник / С.С. Яремчук; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 72 с.
У навчальному посібнику розглядаються особливості
формування й основні тенденції еволюції сучасної
теорії
конфлікту,
систематизується
зміст
і
конкретизуються основні завдання під час вивчення
курсу, визначаються напрями самостіїної роботи
студентів над основними поняттями та проблемами
означеного курсу. Для студентів вищих навчальних
закладів.

СОЦІОЛОГІЯ
102. Соціологія молоді: методичні рекомендації /
ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008.
- 40 с.
Методичні рекомендації систематизують зміст і
конкретизують завдання при вивченні курсу
"Соціологія молоді", визначають напрями самостійної
роботи студентів над основними поняттями та
проблемами означеного курсу. Для студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю
"Соціологія".
103. Соціологія: навч. посібник / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 78 с.
У посібнику представлено нормативний курс лекцій із
соціології. До кожної лекції подано контрольні
запитання і завдання, теми рефератів і список
рекомендованої літератури. Для студентів і
викладачів вищих навчальних закладів.
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СТАТИСТИКА
104. Статистика: навч. посібник / Р.Я. Баран [та ін.];
М-во освіти і науки України, Прикарпатський
нац. ун-т ім. В.Стефаника. - Чернiвцi: Наші
книги, 2008. - 240 с.
Навчальний посібник охоплює основи загальної теорії
статистики та економічної статистики відповідно до
програми курсу "Статистика". Теоретичні постулати в
посібнику проілюстровані розв'язками типових задач,
вирішення яких допоможе отримати необхідні навики
при
розрахунку
різноманітних
статистичних
показників. Для контролю знань студентів у
посібнику використано тести. Посібник призначений
для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів та фахівців, що займаються
питаннями аналізу господарської діяльності.

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
105. Балух В.О. Історія античної цивілізації:
підручник для студ. ВНЗ. У 3-х т., Т. 2:
Стародавній Рим / В.О. Балух. - Чернiвцi: Наші
книги, 2008. - 848 с.
Підручник повно, систематично і докладно висвітлює
зародження, розквіт та падіння староримської
цивілізації, починаючи з утворення міста-поліса Рима
та закінчуючи падінням Західної Римської імперії у
результаті внутрішніх протиріч і варварських
завоювань. У книзі вміщено різноманітні додатки,
покажчики, ілюстрації та карти. Для студентів ВНЗ,
викладачів шкіл, коледжів, гімназій і всіх тих, хто
цікавиться історією світових цивілізацій.
106. Балух В.О. Історія античної цивілізації:
підручник для студ. ВНЗ. У 3-х т., Т. 3:
Практикум / В.О. Балух. - Чернiвцi: Наші книги,
2008. - 544 с.
У практикумі вміщено методичні рекомендації до 12
тем з історії античної цивілізації, основна і додактова
література до них, уривки з основних джерел, які
допоможуть зрозуміти процес зародження, розвитку і
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занепаду античного світу. Текст видання доповнений
тестовими завданнями, розділеними на 7 модулів,
ключами до їхнього розв'язання, глосарієм. Для
студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних
закладів, вчителів шкіл, коледжів, гімназій і всіх тих,
хто цікавиться античним феноменом.

107. Бартфельд-Феллер М. Цветы из праха =
Aschenblumen: Черновцы, сибирская ссылка
и последующие годы в фотодокументах /
М.Бартфельд-Феллер. - Б/м: Хартун-Горре
Констанц, 2008. - 336 с.

108. Василів-Базюк Л.Й. Україна на тернистому
шляху
до
Духовного
Визволення
/
Л.Й. Василів-Базюк. - Чернiвцi: Букрек, 2008. 216 с.
Книга написана з особистих спостережень авторки та
творилася під час сімох поїздок до України. Досвід
суспільного працівника у Канаді допоміг Любові
Василів-Базюк зрозуміти частинно життя в її
Батьківщині - Україні. Безперечно, не все вона могла
побачити, бо на це потрібно пожити в Україні довше
та не бути туристом. Старалася продумати основні
причини, наслідки історичних подій, ворожі впливи,
які є джерелом сучасного стану духовності земляків.
Спостереження та думки висловлені не як критика, а
тільки як поради для майбутніх поколінь, які будуть
працювати для добра Української Самостійної
Держави та Народу на шляху до Духовного
Визволення.
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109. Грушковський І.М. Віхи історії рідної землі:
публіцистичні статті / І.М. Грушковський. - 2-е
вид., доп. - Вижниця: Черемош, 2008. - 144 с.
Книга "Віхи історії рідної землі" краєзнавця і історика
з села Банилів - то цікаве дослідження. У ній
головним чином зібрані публіцистичні статті,
надруковані автором у періодичних виданнях у різні
роки. Читаючи книгу, зримо переносишся уявою у
далекі і зовсім близькі нам часи, аналізуєш,
співставляєш, думаєш. І серце проймається гордістю
за свій талановитий і волелюбний народ, що з правіків
боровся за свою честь і гідність, прагнув бачити рідну
Україну незалежною. Книга стане у пригоді вчителям,
учням, усім, хто цікавиться історією рідного краю.
110. Документи та матеріали з історії міжнародних
відносин періоду холодної війни / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 48 с.
У навчальному виданні містяться тексти міжнародних
договорів та декларацій, промови політичних діячів,
які значною мірою визначили найбільш характерні
події, явища та процеси, що відбувалися в світі після
Другої світової війни до початку ХХІ ст. Видання
призначене
для студентів факультету історії,
політології та міжнародних відносин спеціальностей
"Історія",
"Політологія",
"Країнознавство",
"Міжнародна інформація".
111. Етнографічне джерелознавство: методичні
рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: М.К. Чучко,
В.В. Грябан. - Чернівці: Рута, 2008. - 56 с.
У методичних рекомендаціях розкривається важливе
теоретико-методологічні
засади
етнологічного
джерелознавства. Приділяється увагу класифікації,
методиці пошуку, опрацюванню та використанню
джерел, охарактеризовано основні групи джерельних
матеріалів – речових, писемних, образотворчих і
фольклорних. Для студентів факультету історії,
політології та міжнародних відносин.
112. Збірник
документів
з
історії
України:
методична розробка / Буковинська державна
фінансова академія, Кафедра гуманітарних
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дисциплін. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 56 с.
Методична розробка укладена згідно з програмою
навчальної дисципліни "Історія України" підготовки
бакалаврів і включає перелік історичних документів
до кожної з 11 тем. А також окремі їх тексти і уривки
з хрестоматії по історії держави і права України та
окремих книжок відповідного змісту.

113. Історична панорама: збірник наукових статей
ЧНУ: Спец.: "Історія". Вип.6
/ ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. Кафедра історії нового та
новітнього часу. - Чернівці: Рута, 2008. - 136 с.
У шостому виспуску збірника розглядаються
актуальні проблеми історії нового та новітнього часу,
питання метології та історіографії, подаються рецензії
та новітні публікації. Видання розраховане на
науковців, викладачів історії та студентів.

114. Історична панорама: збірник наукових статей.
Вип. 7 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 200 с.
У сьомому випуску збірника розглядаються актуальні
проблеми нового та новітнього часу, сучасного світу,
питання джерелознавства та регіональної історії,
подаються рецензії на новітні публікації. Видання
розраховане на науковців, викладачів історії та
студентів.

115. Історія України другої половини ХІХ - початку
ХХ ст. Буржуазні реформи 60-70-х років ХІХ ст.
в Україні: практикум. Ч. 1 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 92 с.
Навчальний посібник, укладений відповідно до
типової програми курсу "Історія України другої
половини ХІХ - початку ХХ ст.", з урахуванням вимог
кредитно-модульної системи навчання за Болонським
процесом,спрямований на підвищення ефективності

44

підготовки до семінарських занять студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за освітньокваліфікаційним напрямком "Історія".
116. Історія.
Політичні
науки.
Міжнародні
відносини / збірник наукових праць. Чернівці: Рута, 2008. - 200 с.
До збірника наукових праць увійшли статті,
підготовлені за тематикою доповідей на пленарному
та
секційних
засіданнях
"VI
Буковинської
Міжнародної
історико-краєзнавчої
конференції,
присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про
Чернівці", яка відбулася 12 - 13 жовтня 2007 р. у
Чернівцях.
117. Кожолянко
О.В.
Етнографія
України:
методичні вказівки / О.В. Кожолянко; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 92 с.
У посібнику розглядаються особливості вивчення
курсу "Етнологія України". Подаються докладні
плани практичних занять, методичні рекомендації і
методики вивчення окремих тем, наводиться
література з даних проблем. Пропонуються запитання
та завдання до кожної з тем, наводяться контрольні
запитання до модулів. Для студентів факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи.
118. Кожолянко О.В. Етнологія: методичні вказівки
до практичних занять / О.В. Кожолянко; ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008.- 66 с.
У посібнику розглядаються особливості вивчення
курсу "Етнологія". Подаються докладні плани
практичних занять, методичні рекомендації і
методики вивчення окремих тем, наводиться
література
з
даних
проблем,
яку
можна
використовувати при написанні курсових і дипломних
робіт, пропонуються запитання та завдання до кожної
з тем, наводяться контрольні запитання до модулів, а
також орієнтовні зразки тестів для контролю та
самоконтролю знань. Для студентів 1-го курсу
факультету історії, політології та міжнародних
відносин.
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119. Кожолянко О.В. Народознавство: методичні
вказівки
/
О.В.
Кожолянко;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 94 с.
У посібнику розглядаються особливості вивчення
курсу "Народознавство". Подаються докладні плани
практичних занять, методичні рекомендації і
методики вивчення окремих тем, наводиться
література
з
даних
проблем,
яку
можна
використовувати при написанні курсових і дипломних
робіт, пропонуються запитання та завдання до кожної
з тем, наводяться контрольні запитання до модулів, а
також орієнтовні зразки тестів для контролю та
самоконтролю знань. Для студентів 4-го курсу
факультету історії, політології та міжнародних
відносин.
120. Мизак Н.С. Дух одвічної стихії і голосу крові,
ОУН, УПА в печерах Тернопільщини.: додаток
до серії "За тебе, свята Україно". Кн.3 /
Н.С. Мизак, Ю.Л. Зімельс; Тернопільський
істор.-меморіал. музей політ. в'язнів. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 104 с.
У книзі розповідається про боротьбу ОУН, УПА за
Українську Самостійну Соборну Державу та
перебування повстанців у печерах Південної
Тернопільщини, про героїчні будні Української
Повстанської Армії у боротьбі з московськми
завойовниками України. Книга буде цікавою і
корисною для всіх, хто цікавиться історією, а
особливо для молоді, яка виростає і виховується на
традиціях визвольної боротьби українського народу.
121. Молодіжний радикалізм другої половини 60-х
рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США:
конспект лекцій. Ч.1 / М-во освіти і науки
України,
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
А.В. Мінаєв. - Чернівці: Рута, 2008. - 44 с.
У виданні містяться лекції з спецкурсу "Молодіжний
радикалізм другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах
Західної Європи та США", в яких розкривається суть
понять "радикалізм", "молодь", подаються основні
методологічні підходи до вивчення проблеми
молодіжного радикалізму 60-х рр., а також
з"ясовуються передумови та причини активізації
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молодіжного протесту в другій половині 60-х рр. ХХ
ст. в країнах Західної Європи та США. Для студентів
факультету історії, політології та міжнародних
відносин спеціальностї "Історія", а також для вчителів
історії, політологів.
122. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 378-379. Історія.
Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернiвцi: Рута, 2008. - 224 с.
До збірника наукових праць увійшли статті,
підготовлені за тематикою доповідей на пленарному
та
секційних
засіданнях
"ІV
Буковинської
Міжнародної
історико-краєхнавчої
конференції,
присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про
Чернівці", яка відбулася 12-13 жовтня 2007 р. у
Чернівцях. На сторінках збірника висвітлюються
актуальні проблеми всесвітньої історії та історії
України. Видання розраховане на науковців,
викладачів, учителів історії, аспірантів, студентів.
123. Національна книга пам'яті жертв голодоморів
1932-1933, 1946-1947 років в Україні.
Чернівецька
область:
статті,
спогади,
документи, списки жертв голодоморів / Ін-т
нац. пам'яті України, Чернівецьке обл.
відділення пошуково-видавничого агенства
"Книга пам'яті України"; упор. І.П. Фостій та ін.
- Чернiвцi: Зелена Буковина, 2008. - 1088 с.

124. Питання історії України: збірник наукових
праць, Т. 11 / ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Кафедра
історії України.- Чернівці: Технодрук, 2008. 272 с.
У пропонованих статтях збірника висвітлюються різні
питання вітчизняної історії: стосунків Київської Русі з
Візантією та західним християнським світом,
українського козацтва, економічного розвитку
України ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст., визвольних змагань
1917 - 1920 рр., діяльності радянських профспілок,
сталінських депортацій, сучасної енергетики країни.
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Історія Буковини представлена статтями до 600-річчя
Чернівців і 90-річчя Буковинського віча, про
економічне і політичне становище краю. Містяться
також матеріали з археології, етнології, історіографії,
джерелознавства,
музеєзнавства,
нумізматики.
Публікуються й документи, рецензії, наукова
інформація про діяльність кафедри.
125. Покликання служити науці і людям: науковий
збірник на пошану доктора історичних наук,
професора Георгія Кожолянка / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича,
Науково-дослідний
ін-т
українознавства м-ва освіти і науки України. Чернiвцi: Наші книги, 2008. - 316 с.
У науковому збірнику, присвяченому 60-річному
ювілею українського вченого-етнолога, історика,
народознавця, громадського і політичного діяча,
професора Г.К. Кожолянка, вміщено бібліографічний
покажчик його праць за майже сорокарічний період
науково-педагогічної діяльності, та статті з
дослідження широкого кола питань з всесвітньої
історії,
етнології,
археології,
політології,
етноконфесійних
відносин,
народознавства,
краєзнавства, літературознавства, культури тощо, а
також статті про науково-педагогічну, літературну та
громадсько-політичну працю науковця. Видання
розраховане на науковців, викладачів, студентів,
краєзнавців, бібліотечних та музейних працівників,
усіх, хто цікавиться історичним минулим і
сьогоденням українців та інших народів світу.
126. Попик С.Д. Українці в Російській Федерації:
матеріали та методичні рекомендації до лекції
/ С.Д. Попик; ЧНУ ім. Ю.Федьковича,
Факультет історії, політології та міжнародних
відносин. Кафедра міжнародних відносин. Чернiвцi: Рута, 2008.
Поданий матеріал є фактично розширеним текстом
лекції з методичними порадами до неї, а також
списком рекомендованої літератури. Публікація
розрахована на студентів вищих навчальних закладів
спеціальностей з міжнародних відносин, історії,
політології тощо.
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127. Попик
С.Д.
Українці
та
українська
ідентичність у сучасному світі: методичні
рекомендації до курсу / С.Д. Попик; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 64 с.

128. Саїнчук К.І. Веселка над Прутом. Ленківці / К.І.
Саїнчук.- Чернiвцi: Золоті литаври, 2008.- 240с.
До 600-річчя від першої писемної згадки про місто
Чернівці читачам представлена цікава книжка про
минуле і сучасне життя одного з найдавніших
населених місцин Буковини - Ленківців, що біля
Чернівців, на місці яких ще у ХІІ столітті почало
формуватися наше місто. Ленківська земля дала
путівку в широкий світ багатьом науковцям, діячам
літератури, культури і мистецтва. З книги ми
дізнаємося, що ленківчани завжди відзначалися
високим патріотизмом, постійно примножували
культурні традиції, зберігали обряди свого народу.
Цей серйозний, кропіткий і багатофактичний труд
мешканця чернівецьких Ленківців К.Саїнчука
прислужиться всім, хто цікавиться історією рідного
краю, його прадідівськими порогами.
129. Світова війна у поштових листівках з колекції
Івана Снігура. 1914-1918рр. / Науководослідний центр Буковинознавства при ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Зелена
Буковина, 2008. - 136 с.
Пропонована збірка представляє колекцію поштових
карток періоду Першої світової війни буковинського
колекціонера,
мистецтвознавця
і
краєзнавця
І.Н.Снігура. З кінця ХІХ століття поштові листівки в
художньому
виконанні
були
універсальним
комунікаційним засобом цілої епохи. Їхні мотиви
передавали весь спектр думок, настроїв і намірів. А
тема війни стала в сюжетах головним мотивом. І хоча
зміст листівок нині застарів і тогочасні символи
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розуміються по-іншому, ми розглядаємо їх з позицій
знань сьогоднішнього дня, з позицій усвідомлення
надзвичайно безжалісного, жорстокого і руйнівного
лиця війни.
130. Сич О.І.
Доба "холодної війни": основні
тенденції світового розвитку: навч. посібник /
О.І. Сич, А.В. Мінаєв; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Рута, 2008. - 72 с.
У навчальному посібнику розглядаються найбільш
характерні події, явища та процеси, що відбувалися в
світі у добу "холодної війни" та після її завершення.
Призначений для студентів, що вивчають дисципліну
"Всесвітня історія", а також для вчителів і учнів
старших класів ліцеїв, коледжів і гімназій.
131. Сич О.І. Історія західного суспільства в
міжвоєнний
період
(1919-1939
рр.):
навчальний посібник / О.І. Сич; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Наші книги, 2008. 320 с.
У
навчальному
посібнику
розглядаються
найважливіші події, явища та тенденції історичного
розвитку західної цивілізації в міжвоєнний період
(1919 - 1939 рр.). Посібник призначений для студентів
історичних факультетів університетів, для студентів
гуманітарних спеціальностей ВНЗ, а також для
учителів та учнів ліцеїв, коледжів і гімназій.
132. Снігур І.Н. Село між двома кішмами. Чернівці: Зелена Буковина, 2008. - 232 с.
Книга продовжує висвітлювати епізоди з історії села,
окремих людей та родин, на долю яких випали нелегкі
випробування на селі з 1939 по 1949 роки. Автор
вітає односельців, яким Бог дав сили все пережити. В
книжці представлені окремі історичні архівні
документи, знайдені за останній час, звертається увага
на давнє народне мистецтво. Автор висловлює свої
побажання односельцям - знати, любити історію свого
села, щоб не сталося розриву між минулим, сучасним
і майбутнім. Показується галарея портретів
односельців та їхнього життя. Матеріали, надруковані
в книзі, почерпнуті з розмов з людьми, які і сьогодні
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живуть і працюють в селі.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
133. Буде хліб - буде достаток: економічна
доповідь / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернiвцi, 2008. - 14 с.
Комплексна економічна доповідь підготовлена
відділом статистики сільського господарства і
навколишнього середовища за участю відділів
статистики промисловості, статистики товарних
ринків та ЗЕД, статистики цін. У доповіді вміщено
інформацію на 1 жовтня 2008 р. у порівнянні з
минулорічною датою та попередніми роками про
посівні площі, валовий збір та урожайність зернових
культур, промислову переробку, експорт та імпорт
зернової продукції, цінову ситуацію на споживчому
ринку області. У доповіді використано матеріали
Головного управління агропромислового розвитку.
134. Вилов риби за 2007 рік: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернiвцi, 2008. - 16 с.
Статистичний бюлетень підготовлений на основі
"Звіту про вилов риби, добування інших водних
ресурсів" за 2007 р. і містить дані по області та в
розрізі районів за категоріями господарств. На
сторінках видання читачі знайдуть економічні
показники роботи підприємств, що займаються
рибогосподарською діяльністю, статистичні дані про
вилов риби за видами, добування водних живих
ресурсів у ставках і таке інше. Розраховане видання на
спеціалістів, підприємців, інвесторів і всіх, хто
цікавиться природою рідного краю.
135. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний бізнес:
українська
бізнес
енциклопедія
/
Л.А. Віднійчук-Вірван, Н.В. Вірван; М-во освіти
і науки України. - Чернiвцi: Наші книги, 2008. 376 с.
У науково-практичному посібнику висвітлюються як
теоретичні, так і практичні основи міжнародного
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бізнесу, міжнародних фінансів, банківської діяльності,
міжнародних економічних відносин, геоекономіки,
віртуального бізнесу в умовах поглиблення
глобалізації світової економіки. Видання розраховане
на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів,
наукових та практичних діачів міжнародного бізнесу,
суб'єктів
зовнішньоекономічної
діяльності,
працівників банків, фінансів, податкової системи,
економіки, міжнародного менеджменту і маркетингу
та широкого кола читачів.
136. Генезис інституційної системи транзитивних
економік:
матеріали
ХХVІІІ
міжнародної
науково-практичної конференції, м. Чернівці,
7-8 травня 2008 р. / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 224 с.
У матеріалах конференції представлені різноманітні
аспекти розвитку інституційних систем транзитивних
економік. Розглядаються сучасні проблеми світових
інтеграційних процесів, інституційної трансформації
національних
економік,
регіонального
та
секторального розвитку, економіки підприємств,
менеджменту та маркетингу, фінансів, інвестицій та
іновацій, обліку й аудиту, економічної кібернетики,
генезису науки та освіти. Автори висловлюють власну
думку щодо розв'язання проблем, які вважають
актуальними. Для науковців, фахівців-практиків,
викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів
- усіх, хто цікавиться та займається економічними
дослідженнями.
137. Готельна справа: конспект лекцій. Ч. 2 / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича;
укл. Г.Я. Круль. - Чернівці: Рута, 2008. - 68 с.
Розглядаються основні терміни й поняття готельного
господарства.
Значна
увага
приділяється
класифікаціям засобів розміщення за різними
принципами та критеріями. Розкриваються сучасні
проблеми створення єдиної міжнародної системи
класифікації готелів у світі. Наведена інформація про
найпоширеніші системи класифікації готелів і засобів
розміщення в різних країнах світу. Детально
розглядається процес надання основних і додаткових
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послуг у готелях. Розкриті особливості та сучасні
тенденції розташування готельних комплексів у
структурі міст. Для викладачів і студентів
географічних та економічних факультетів вищих і
середніх навчальних закладів.
138. Доходи та витрати населення Чернівецької
області за 2007 рік: економічна доповідь /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 18 с.
У економічній доповіді використані попередні
результати розрахунків доходів та витрат населення,
інформація Головного управління Пенсійного фонду у
Чернівецькій області, Чернівецького обласного
центру зайнятості, Головного управління економіки
та Головного управління праці та соціального захисту
населення обласної державної адміністрації. Доповідь
містить інформацію про: номінальні доходи
населення Чернівецької області у 2007 р.; наявні
доходи, які можуть бути використані населенням на
придбання товарів та послуг ; середньомісячну
зарплату найманих працівників; витрати населення на
оплату послуг та інші витрати населення.
139. Економіка підприємства: конспект лекцій.
Крок 4 / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича;
укл.:
С.В.
Ксьондз,
І.М. Антохова, З.І. Кобеля. - Чернівці: Рута,
2008. - 34 с.
Конспект лекцій охоплює теоретичні питання з
економіки підприємства відповідно до навчальної
програми вивчення курсу "Економіка підприємства" в
умовах застосування кредитно-модульної технології
навчання. Для студентів вищої школи економічних
спеціальностей.
140. Економіка
праці
та
соціально-трудові
відносини: збірник тестів і завдань / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича;
укл.: Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак. - Чернівці:
Рута, 2008. - 92 с.
Навчальний матеріал збірника тестів і завдань
викладено відповідно до програми курсу «Економіка
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праці та соціально-трудові відносини». Тести та
завдання охоплюють питання до всіх тем дисципліни.
На допомогу студенту до тем наведені методичні
рекомендації, подано також контрольні запитання,
наведена законодавчо-нормативна база щодо даної
проблематики. Для студентів вищих навчальних
закладів.

141. Економічна інформатика: навч. посібник для
студ ВНЗ / В.С. Григорків. - Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - 464 с.
Навчальний посібник написаний згідно з останніми
освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами
підготовки бакалаврів економічних спеціальностей.
Він є початковим курсом з економічної інформатики і
призначений для формування базових знань про
комп'ютерно-інформаційні технології та можливості
їх застосування при розв'язанні прикладних
економічних задач і прийнятті економічних рішень. У
книзі викладено основні принципи та особливості
алгоритмізації економічної інформаціїї, апаратного та
програмного забезпечення для її обробки, загальні
тенденції розвитку і застосування операційних
систем, технологій Microsoft Office, комп'ютерних
мереж, захисту інформації, а також сучасних
прогресивних інформаційних та цифрових технологій.
Для студентів всіх економічних спеціальностей вузів,
а також для широкого кола фахівців, що працюють з
економічною інформацією та інформаційними
системами в економіці.
142. Економічна теорія: підручник / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; за ред. І.Ф. Комарницького. 2-е вид., перероб. i доп. - Чернiвцi: Рута, 2008.
- 432 с.
У запропонованому підручнику особлива увага
зосереджена на розкритті механізму функціонування
ринкової економіки, її законів і закономірностей,
шляхів формування ринкових відносин в Україні.
Книга складається з 2-х частин: теоретичної - курсу
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лекцій та практичної - глосарію, проблемних
ситуацій, тестів, задач, підібраних до кожної теми
навчальної дисципліни. Для студентів неекономічних
спеціальностей ВНЗ.
143. Житлові умови населення Чернівецької
області: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 44 с.
Статистичний збірник пропонує увазі читача
різноманітні показники житлового фонду області за
1990, 1995, 2000-2007 рр. У збірнику вміщено дані
про забезпечення населення загальною житловою
площею, кількість квартир, рівень обладнання житла
різними видами зручностей, квартирну чергу та
обсяги житлового будівництва як в цілому по області,
так і по міських та сільських поселеннях. Показники
наведено за такими розділами "Житловий фонд",
"Експлуатація житлового фонду", "Квартирна черга та
отримання
житла",
"Житлове
будівництво",
"Міжрегіональні зіставлення".
144. Зацеркляний М.М.
Основи економічної
кібернетики:
навч.
посібник
/
М.М.
Зацеркляний, О.Ф. Мельников. - Чернiвцi:
Наші книги, 2008. - 392 с.
У
посібнику
викладені
основи
економічної
кібернетики, при цьому особлива увага звернута на
побудову
економіко-математичних
моделей.
Розрахований
на
студентів
економічних
спеціальностей вищих закладів освіти України
145. Зовнішня торгівля області товарами та
послугами за 2007 рік: статистичний збірник /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 120 с.
Статистичний збірник підготовлений на основі
розробки даних вантажних митних декларацій,
отриманих
від
Держмитслужби
України
з
дорахуванням обсягів товарів, придбаних в іноземних
портах. Дані про експорт товарів наведені по країнах
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призначення, про імпорт товарів - по країнах
походження. У збірнику наведено дані про обсяги
зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2007 р.
в порівнянні з даними за 2006 р. Статистична
інформація з зовнішньої торгівлі товарами та
послугами подається за структурою, країнами світу,
регіонами області. Матеріали наведені у табличному
вигляді та графічному зображенні.
146. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
області за 2007 рік: статистичний бюлетень /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 22 с.
В статистичному бюлетні опубліковані основні
показники, які характеризують стан іноземного
інвестування в області у 2007 році. Вміщена
інформація базується на звітних статистичних даних
підприємств, установ та організацій області усіх видів
економічної діяльності, які одержали іноземні
інвестиції та мають пов'язані з цим зобов'язання перед
нерезидентами.
147. Інноваційна
активність
промислових
підприємств за 2007 рік: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернiвцi, 2008. - 14 с.
На сторінках видання Головного управління
статистики у Чернівецькій області читачі знайдуть
статистичні матеріали по області і в межах її регіонів
з питань фінансування інноваційної діяльності на
промислових підприємствах, придбання нових
технологій, обсяг реалізованої в 2007 році
інноваційної продукції і багато ін. Матеріали
розраховані на спеціалістів, підприємців, фінансистів,
інвесторів та всіх, хто цікавиться даними питаннями.
148. Інвестиційна та будівельна діяльність в
області у 2007 році: статистичний збірник /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 100 с.
У даному збірнику наведено дані офіційної державної
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статистики щодо фактично освоєних обсягів
капітальних інвестицій та інвестицій в основний
капітал в області, їх структури за джерелами
фінансування, розподілу за видами економічної
діяльності та інвестицій у житлове будівництво;
введення в дію виробничих потужностей, об'єктів
житлового та соціально-культурного призначення;
основні
показники
діяльності
будівельних
підприємств. Видання складається з розділів, які
містять аналітичний, табличний та графічний
матеріали. Інформація надана в цілому по області, по
містах обласного підпорядкування і районах та в
міжрегіональному співставленні. У збірнику наведено
короткі методологічні посянення щодо складу та
формування окремих статистичних показників.
149. Інноваційна діяльність в області у 2007 році:
статистичний
збірник
/
Держ.
комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернівці, 2008. 100 с.
Даний збірник містить основні статистичні
показники, які характеризують стан інноваційної та
патентно-ліцензійної
роботи
підприємств
та
організацій області. У збірнику наведені статистичні
дані про інноваційну активність промислових
підприємств, витрати на інноваційну діяльність та
джерела фінансування, реалізацію інноваційної
продукції, надходження та використання об'єктів
промислової власності та раціоналізаторських
пропозицій. В збірнику інформація наведена як в
цілому по Чернівецькій області, так і в розрізі районів,
видів економічної діяльності тощо. Збірник доповнено
графіками та діаграмами, що дають наглядне уявлення
про подану інформацію. При підготовці збірника були
використані аналітичні матеріали відділу статистики
промисловості управління статистики виробництва
Головного управління статистики в Чернівецькій
області.
150. Лісове та мисливське господарство Буковини
у 2007 році / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернiвцi, 2008. - 16 с.

57

Дана економічна доповідь підготовлена Чернівецьким
відділом статистики сільського господарства та
навколишнього середовища за участю відділів
статистики промисловості, статистики товарних
ринків та ЗЕД, статистики будівництва та інвестицій.
Доповідь містить розділи: "Охорона та використання
лісових ресурсів" і "Мисливське господарство та
природно-заповідний фонд". А також 8 статистичних
таблиць про обсяг продукції, робіт та послуг лісового
господарства, проведення лісокультурних робіт тощо.
Видання призначене для спеціалістів, підприємців,
інвесторів і всіх, хто цікавиться економікою
Буковини.
151. Маниліч М.І. Менеджмент: навч. посібник для
студ. вищ. навч. закладів / М І. Маниліч. - 2-е
вид., перероб. i доп. - Чернiвцi: Букрек, 2008. 304 с.
Навчальний посібник присвячений проблемам науки
про менеджмент і відповідає програмі курсу
"Менеджмент". У ньому послідовно розглядаються
усі аспекти управління організацією, а саме:
організація
як
об'єкт
управління,
сутність
менеджменту та його місце в загальній системі
управління, управлінські рішення та підходи щодо їх
ухвалення, процес та функції менеджменту,
відповідальність та управлінська етика, інформаційні
системи і комунікації тощо. Посібник призначений
для студентів, аспірантів, викладачів вищ. навч.
закладів, а також підприємців і менеджерів. Буде
корисним також всім, хто має намір самостійно
поглибити знання з менеджменту.
152. Маркетинг: навчально-методичний комплекс
дисципліни (5 кредитів). Ч. 1 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. І.М. Буднікевич. Чернiвцi: Рута, 2008. - 48 с.
Навчально-методичний
комплекс
дисципліни
"Маркетинг" містить матеріали щодо планування
вивчення курсу: програму курсу, плани лекційних і
практичних занять, завдання для смостійної роботи,
тести, питання до модуль-контролю. Для студентів
немаркетингових спеціальностей.
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153. Маркетингова цінова політика: методичні
рекомендації / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
О.В. Кифяк. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 32 с.
Методичні вказівки містять основні вимоги, поради та
завдання до курсу "Маркетингова цінова політика" з
метою надання допомоги студетам у виконанні
самостійної практичної роботи. Для студентів
економічних спеціальностей.

154. Методика
дослідження
промислового
підприємства: методичні вказівки / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 32 с.
Наведено методику дослідження промислового
підприємства, розкрито сутність основних досліджень
промислового
підприємства,
які
сприятимуть
кращому
засвоєнню
студентами
навчального
матеріалу. Для студентів географічних факультетів
ВНЗ, аспірантів, викладачів, науковців.

155. Моцок В.І. Світова економіка та міжнародні
економічні відносини: навчально-методичний
комплекс / В.І. Моцок; ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
- Чернівці: Рута, 2008. - 60 с.
Предмет курсу "Світова економіка та міжнародні
економічні відносини" - світова економічна система,
ресурсний потенціал країн світу, механізми
функціонування світової економіки, становище
окремих країн, груп і регіонів Світового
Економічного
Співтовариства.
У
навчальнометодичному комплексі розкривається предмет і
завдання курсу, програма лекційних і план
семінарських занять, модульні та екзаменаційні
контрольні
питання,
перелік
рекомендованої
літератури, критерії оцінювання знань і вмінь
студентів. Для студентів, що навчаються за
напрямком "Міжнародні відносини", спеціальність
"Країнознавство".
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156. Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських підприємств за 2007
рік: статистичний бюлетень / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 64 с.
Статистичний бюлетень містить дані про основні
показники
фінансово-господарської
діяльності
сільськогосподарських підприємств в цілому по
області, починаючи з 1995 р. За 2007 р. вміщена
інформація про затрати на виробництво та реалізацію
основних видів рослинницької та тваринницької
продукції, а також на одиницю продукції, фінансові
результати від усієї діяльності підприємства, про
витрати виробничої діяльності за її елементами у
розрізі районів.
157. Охорона праці в комп'ютерних системах та
мережах: конспект лекцій / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
В.Я. Ляшкевич, О.Я. Олар. - Чернівці: Рута,
2008. - 92 с.
Запропоноване видання узгоджене з навчальною
програмою з відповідної дисципліни. У конспекті
лекцій розглянуто такі питання, як вплив
комп"ютерної техніки під час її експлуатації на
людину, збереження здоров"я та працездатності
користувачів
комп"ютерів.
Подано
відповідні
вітчизняні нормативні положення та документи, які
регламентують
виконання
різних
робіт
за
комп"ютером, а також завдання для самоконтролю,
які сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу. Для
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються
за напрямками: комп"ютерні науки і комп"ютерна
інженерія.
158. Охорона праці в промисловому виробництві:
навчальний посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
- Чернівці: Рута, 2008. - 80 с.
У виданні висвітлено правові й нормативні основи
охорони праці, обгрунтовано потенціальні небезпеки
в промисловому виробництві і вплив різних
небезпечних і шкідливих факторів на організм
людини, а також розглянуто організаційні та технічні
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методи профілактики виробничого травматизму,
професійних захворювань і отруєнь. Для студентів
фізичних та інженерно-технічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, зокрема, напрямків
підготовки "Електротехніка та електротехнології",
"Електронні пристрої та системи".

159. Паливно-енергетичні ресурси області за 2007
рік: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 80 с.
У даному збірнику наведені статистичні дані, що
характеризують результати діяльності підприємств і
організацій усіх видів економічної діяльності щодо
перетворення та кінцевого споживання паливноенергетичних ресурсів в області за 2007 рік. Наведено
показники питомих витрат палива та енергії на
виробництво
енергоємних
видів
продукції.
Інформацію подано за районами області та видами
економічної діяльності.
160. Патарак І.В. Економічна географія країн світу:
навчально-методичний
комплекс
/
І.В. Патарак; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
У навчально-методичному комплексі розкривається
предмет і завдання курсу; програма і основний зміст
лекційних занять; теми, питання і література до
семінарських занять; екзаменаційні контрольні
запитання; перелік рекомендованої літератури до
курсу. Для студентів факультету "Історії, політології
та міжнародних відносин, що навчаються за напрямом
підготовки "Міжнародні відносини", спеціальністю
"Країнознавство".
161. Патарак І.В. Економічна історія світу:
навчально-методичний
комплекс
/
І.В. Патарак; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. -
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Чернівці: Рута, 2008. - 48 с.
У навчально-методичному комплексі розкривається
предмет і завдання курсу; програма і основний зміст
лекційних занять; теми, питання і література до
семінарських занять; екзаменаційні контрольні
запитання; перелік рекомендованої літератури до
курсу. Для студентів факультету "Історії, політології
та міжнародних відносин, що навчаються за напрямом
підготовки "Міжнародні відносини", спеціальністю
"Країнознавство".
162. Промисловість Буковини у 2001-2007 роках:
статистичний
збірник
/
Держ.
комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 176 с.
У статистичному збірнику наведено основні дані, що
характеризують динаміку промислового виробництва
у 2007 р. у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлена інформація щодо структурних змін,
інвестицій, праці та цін в промисловості, фінансового
стану та інноваційної діяльності підприємств області
та статистичні показники регіонів України. При
підготовці збірника були використані матеріали
відділів статистики промисловості, будівництва та
інвестицій, структурної статистики. Розрахований на
широке коло користувачів статистичної інформації.
163. Ресторанна справа: конспект лекцій. Ч. 1 / ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 72 с.
Подано основні терміни й поняття ресторанного
господарства. Значна увага приділяється класифікації
закладів харчування за різними критеріями. Наведена
інформація про етапи розвитку ресторанної справи у
світі.
Розкриваються
питання
формування
внутрішнього простору ресторанів і кафе. Детально
розглядаються
складові
матеріально-технічного
забезпечення закладів харчування різних категорій.
Для викладачів і студентів географічних та
економічних
факультетів
вищих
і
середніх
навчальних закладів.
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164. Рослинництво Чернівецької області у 2007
році: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 100 с.
Даний збірник містить основні показники, що
характеризують стан галузі рослинництва в області за
1990-2007 роки. Дані наведено у розрізі категорій
господарств, які займалися виробництвом незалежно
від їх підпорядкування, форм власності та
господарювання. У збірнику відображено дані про
розміри посівних та зібраних площ, валові збори та
урожайність сільськогосподарських культур у цілому
по області та за районами. Збірник підготовлений
відділом статистики сільського господарства та
навколишнього середовища за участю відділів
статистики
роздрібної
торгівлі,
статистики
промисловості та статистики цін.
165. Складові
успіху
власної
справи
/
Чернівецький
міський
центр
захисту
приватних підприємців і підприємств малого
бізнесу; упор.: І.Ю. Кухарчук, Н.Б. Батракова. Чернiвцi, 2008. - 248 с.
Бізнесменами не народжуються - бізнесменами
стають. Щоб забезпечити себе фінансово існує два
шляхи - стати найманим працівником, продаючи свої
знання роботодавцю, або ж стати бізнесменом
самому, відкривши власну справу. Початківці мислять
стереотипно: "...для початку власної справи необхідно
велику кількість грошей, яких у мене просто немає. А
якщо взяти кредит, то потім все життя з боргами не
розрахуєшся". Проте історії відомо багато випадків,
коли не маючи відповідного рівня освіти, без
стартового капіталу, покладаючись на власну
інтуїцію, початківці ставали успішними бізнесменами,
а невдовзі і мільйонерами. Автори сподіваються, що
ця книга стане відправною станцією для тих, хто хоче
розвинути лідерські якості, започаткувати власну
справу і досягти в ній успіху.
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166. Сільське господарство Чернівецької області у
2007 році: статистичний збірник / Держ.
комітет
статистики
України,
Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 156 с.
Даний збірник містить основні показники, що
характеризують
соціально-економічний
стан
сільського господарства в області та в розрізі районів
з 1990, 2000-2007 роки. В ньому наведено дані про
місце сільського господарства в структурі галузей
економіки,
чисельності
працюючих,
вартості
основних засобів, обсягів капітальних вкладень. У
збірнику відображено показники, що характеризують
ресурсні можливості галузі сільського господарства у
порівнянні з іншими регіонами України. Збірник
ілюстрований графіками та діаграмами.
167. Стан навколишнього природного середовища
Буковини у 2007 році: економічна доповідь /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 20 с.
Комплексна статистична доповідь підготовлена за
участю відділів головного управління статистики
Чернівецької області. Вона складається з текстового
матеріалу і ряду статистичних таблиць про викиди
шкідливих речовин, використання водних ресурсів,
показники поводження з відходами, екологічні
платежі тощо. Всі матеріали подано в розрізі районів
Чернівецької області.
168. Статистичний щорічник Чернівецької області
за 2007 рік / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у Чернів. обл.
- Чернівці, 2008. - 504 с.
У статистичному щорічнику наведено дані про
соціально-економічне становище Чернівецької області
у 2007 р. у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено
показники
системи
матеріального
виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, окремі статистичні показники регіонів
України. Розрахований на широке коло читачів.
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169. Створення проектів на базі MS Project та
управління ними: метод. вказівки до лаборат.
робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
Л.Л. Маханець, А.В. Верстяк, Н.Я. Скрипник. Чернiвцi: Рута, 2008. - 60 с.
У методичних вказівках наведені завдання до
лабораторних робіт, їх теоретичне обгрунтування та
подано
рекомендації
до
їх
виконання.
Запропонований теоретичний матеріал і прикладний
інструментарій спрямований на формування знань зі
створення та управління проектами в системі MS
Project. Для студентів спеціальності "Економічна
кібернетика".
170. Стратегія розвитку підприємств невиробничої
сфери регіону: навч. посібник / І.М. Школа [та
ін.]; за ред. І.М. Школи; А.А. Вдовічена. Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 288 с.
У навчальному посібнику на основі системного
аналізу і прогнозних оцінок, побудови прогностичних
сценаріїв і моделі розвитку структурних складових
невиробничої сфери визначено пріоритетні напрямки
формування та функціонування регіону на прикладі
Чернівецької області. Для студентів, аспірантів,
викладачів і фахівців, які досліджують проблеми
підвищення
ефективності
й
функціонування
підприємств невиробничої сфери.
171. Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс
Західноукраїнського регіону: монографія /
П.О. Сухий; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 400 с.
У монографії розкриваються науково-методичні
засади дослідження територіальної організації
агропродовольчого комплексу (АПК), розглядаються
географічні особливості розвитку різноукладності в
сільській місцевості, традиційні та ринкові чинники
розвитку
і
територіальної
організації
агропродовольчого комплексу. Соціально-економічні
аспекти формування агропродовольчого ринку,
географічні
особливості
функціонування
сільськогосподарського виробництва, територіальної
організації харчової промисловості й актуальні
проблеми
вдосконалення
функціонально-
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територіальної структури АПК детальніше розглянуті
на прикладі Західно-Українського регіону.
172. Тваринництво Чернівецької області у 2007
році: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 130 с.
Статистичний збірник містить дані про чисельність
поголів'я основних видів худоби та птиці,
виробництво основних продуктів тваринництва,
продуктивність худоби та птиці в цілому по області за
ряд років: поголів'я - починаючи з 1940 р.,
виробництво - з 1950 р. та в розрізі районів за 1985,
1990, 1995, 2000-2007 роки. Статистичні дані
наведено як в цілому, так і в розрізі категорій
господарств: по сільськогосподарських підприємствах
та господарствах населення (в розрахунку на 100
дворів)
та
групування
сільськогосподарських
підприємств за наявністю поголів'я худоби та птиці на
1 січня 2008 р.
173. Теорія економічного аналізу: навч.-метод.
посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 392 с.
Навч. посібник підготовлено відповідно до програми
та модульної прогами з дисципліни "Теорія
економічного аналізу". У посібнику до кожного
навчального елемента модуля підібрано автономний
матеріал (питання до семінар-дискусії, методичні
рекомендації до виконання лабораторно-практичних
занять, виробничі ситуації, тести), який забезпечить
засвоєння елементарної одиниці знань та вміння
використовувати різні методи економічного аналізу
для обгрунтування управлінських рішень, всебічного і
глибокого дослідження економіки підприємства та
його структурних підрозділів. Призначений для
студентів економічних спеціальностей бакалаврського
рівня підготовки.
174. Торгова мережа області та її спеціалізація у
2007 році: статистичний бюлетень / Держ.
комітет
статистики
України,
Головне
управління статистики у Чернів. обл. -
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Чернiвцi, 2008. - 32 с.
Даний статистичний бюлетень складається з 3-х
розділів в яких йдеться про підприємства, що
здійснюють діяльність в роздрібній торгівлі,
ресторанному
бізнесі,
мережі
ресторанного
господарства. Завершується видання методологічними
поясненнями щодо товарної спеціалізації об'єктів
роздрібної торгівлі, різновидів точок громадського
харчування
тощо.
Розраховане
видання
на
спеціалістів, підприємців, інвесторів і всіх, хто
цікавиться даними питаннями.
175. Транспорт і зв'язок Чернівецької області:
статистичний
збірник
/
Держ.
комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 104 с.
У статистичному збірнику опубліковано статистичні
матеріали, які характеризують транспорт і зв'язок
області за 1980-2007 роки. Інформація містить основні
показники розвитку, роботи та використання
залізничного,
автомобільного,
авіаційного
транспорту, міського електротранспорту та всіх видів
зв'язку. Наведено показники про транспортну мережу,
індекси середнього тарифу послуг пасажирського
транспорту, виробничі основні фонди підприємств за
видом економічної діяльності "Діяльність транспорту
та зв'язку", інвестиції в основний капітал підприємств
і організацій транспорту та зв'язку, фінансові
результати їх діяльності. Збірник складається з семи
розділів: "Загальний розділ", "Продукція транспорту",
"Рухомий склад", "Шляхи сполучення", "Продукція та
послуги зв'язку", "Засоби зв'язку", "Транспорт і зв'язок
Чернівецької області у порівнянні з іншими
областями Карпатського економічного району".
Показники представлено у вигляді таблиць у розрізі
міст обласного підпорядкування та районів. До них
для наочності запропоновані графіки та діаграми.
176. Туризм, відпочинок та санаторно-курортне
лікування в області: статистичний збірник /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 52 с.
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Статистичний збірник пропонує увазі читача
статистичну інформацію, яка характеризує таку галузь
економіки як туризм та інші галузі, пов'язані з нею.
Статистичний збірник складається з 7 розділів, у яких
містяться дані про основні показники діяльності
туристичної
галузі,
діяльності
готельного
господарства, про мережу та відвідування закладів
культури та дозвілля. Також наведені дані про основні
показники
діяльності
санаторно-курортних
та
оздоровчих закладів, кількість оздоровлених у цих
закладах громадян, дітей. Збірник містить дані про
мережу роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства, про шляхи сполучення. Показники
наведені по районах області та містах обласного
підпорядкування за 2000-2007 рр. Збірник містить
міжобласні співставлення за окремими показниками.
177. Управління
інвестиційними
проектами:
конспект лекцій / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Ю.О. Болейко. Чернівці: Рута, 2008. - 56 с.
Метою даного видання є опанування студентами
основних методичних засад та інструметнарію,
необхідних для успішного управління проектами,
формування навичок щодо розробки проекту, оцінки
його ефективності, вибору виконавців, розрахунку
кошторису і бюджету проекту, а також оволодіння
технологіями мінімізації ризику при підготовці та
реалізації проекту. Для студентів економічних
факультетів, які навчаються за спеціальністю
"Фінанси."
178. Фермерські
господарства
Чернівецької
області - 2007: статистичний збірник / Держ.
комітет
статистики
України,
Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 74 с.
Статистичний збірник містить дані, що відображають
динаміку
розвитку
фермерських
господарств,
структуру розподілу земельних площ, групування
господарств за розміром сільськогосподарських угідь,
чисельність працюючих. Також наведені показники,
що характеризють виробничу діяльність фермерських
господарств,
їхню
матеріально-технічну
базу,
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реалізацію основних видів сільськогосподарської
продукції власного виробництва, фінансові показники
діяльності фермерських господарств.
179. Фінанси підприємств області у 2007 році:
статистичний
збірник
/
Держ.
комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернів. обл. - Чернiвцi, 2008. 143 с.
У статистичному збірнику вміщена інформація про
основні
фінансово-економічні
показники
за
підсумками роботи 2004 - 2007 роки підприємств
Чернівецької області за видами економічної
діяльності. Матеріал підготовлений на основі
розробки фінансової звітності, одержаної від суб'єктів
господарської діяльності юридичних осіб (крім банків
та тих, які утримуються за рахунок бюджету),
статистичної звітності та інформації Головного
управління економіки облдержадміністрації. Усі
вартісні показники наведені в діючих цінах
відповідного року. Збірник містить 14 розділів (за
основними видами економічної діяльності).
180. Чернівецьке лісогосподарське об'єднання
"Чернівціагроліс". - Вижниця: Черемош, 2008. 32 c.
Агролісогосподарське об'єднання "Чернівціагроліс" з
кожним роком досягає деталі вагоміших показників у
роботі. Підприємства АПК, які воно об'єднує,
характеризуються
позитивною
динамікою
лісовідновних робіт і використання лісового фонду. У
запропонованому буклеті подана сконцентрована
характеристика об'єднання "Чернівціагроліс" та
підпорядкованих йому підприємств, що діють на
території області. Запропоноване видання зацікавить
не тільки фахівців лісодеревообробної галузі, але й
широкий загал читачів, туристів, жителів краю, у у
якому споконвіків ведення лісового господарства
мало домінуюче значення.
181. Чернівці у цифрах, 2007: статистичний збірник
/ Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернів. обл. Чернiвцi, 2008. - 156 с.
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Статистичний збірник пропонує Вашій увазі широкий
спектр
статистичних
показників
соціальноекономічного стану м. Чернівців у 2007 р. у
порівнянні
з
попередніми
роками.
Збірник
сформовано за такими розділами: фінанси, Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ),
матеріально-енергетичні
ресурси,
промисловість, сільське та лісове господарство,
інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і
зв'язок, оптова й роздрібна торгівля, ресторанне
господарство,
послуги,
розвиток
малого
підприємництва, інформатика, населення, зайнятість
населення, доходи населення, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров'я та соціальна
допомога, культура та відпочинок, правопорушення,
охорона навколишнього середовища. В окремий
розділ виділена інформація про міжрегіональні
зіставлення по містах та районах області. Крім того
наведено дані про соціально-економічне становище
окремих обласних центрів України.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СПОРТ.
ТУРИЗМ
182. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч.
посібник / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги - ХХІ,
2008. - 344 с.
У запропонованому виданні розкрито основні поняття
організації туристичної діяльності, окреслено складові
сфери туризму та законодавче регулювання
організації
туроператорської
та
турагентської
діяльності, визначено можливості розвитку туризму в
Україні. Особливу увагу приділено ліцензуванню
туристичної
діяльності,
сертифікації
послуг,
організаційним
формам
та
видам
туризму,
формуванню
туристичного
продукту
тощо.
Інноваційність посібника полягає у висвітленні
сучасних
підходів
до
організації
туризму,
сформованих у новій редакції закону України "Про
туризм". Для студентів вищих навчальних закладів та
працівників туристичної сфери.
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183. Король О.Д.
Менеджмент туризму: [навч.
посібник для студ. вищ. навч. закл.] /
О.Д. Король, М.П. Крачило; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Рута, 2008. - 240 с.
У посібнику висвітлюються теоретико-методологічні
та
організаційно-правові
засади
туристичного
менеджменту; розглядаються основні поняття
туризму, складові елементи туристичної індустрії;
аналізуються чинники функціонування та розвитку
туристичних
організацій,
а
також
основні
управлінські функції та проблеми туристичного
менеджменту. Досліджується територіальна структура
туристичного господарства. Для фахівців, викладачів і
студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.
184. Методика початкового навчання гри у
волейбол: методичні рекомендації / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. І.Г. Васкан. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 49 с.
У посібнику подані методики вивчення та засвоєння
ігрових дій, а також найбільшймовірні помилки, що
допускаються гравцями. Дані відомості з технічної,
тактичної, фізичної та інтегральної підготовки юних
волейболістів. Розкриті основні вікові особливості
дітей, лікарський контроль та профілактика
травматизму в волейболі.
185. Міжнародний туризм: методика і матеріали
статистичних досліджень
/ ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 64 с.
У
виданні
викладені
питання
статистики
міжнародного туризму, зокрема методи збору й
обробки статистичної інформації, а також подано
багатий фактичний матеріал щодо кількісних та
вартісних показників міжнародного туризму в розрізі
туристичних регіонів та країн світу. Для фахівців,
викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі
туризму.
186. Темерівська Т.Г. Інструментальні методи
дослідження у фізичній культурі та спорті:
навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів]
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ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 158 с.
У посібнику подано сучасні визначення нозологічних
форм патологічних станів організму спортсмена,
можливості різних методів інструментального
дослідження для визначення стану органів і систем
організму в нормі при патології. Наведено навчальнометодичний план лекційних і лаботаторних занять,
тематичний план самостійної роботи студента,
перелік питань до екзамену, список літератури. Для
студентів факультетів фізичної культури та
магістрів,
аспірантів,
тренерів,
валеології,
реабілітологів та ін.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
КНИЖКОВА СПРАВА
187. Історія зарубіжної журналістики: конспект
лекцій. Ч. 1 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
В.І. Антофійчук, Т.С. Гринівський. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 100 с.
Огляд
основних
етапів
розвитку
світової
журналістики від античних часів до кінця ХІХ ст.
Аналіз рукописної та друкованої періодики країн
Європи, Північної Америки, Азії, Африки та
Латинської Америки. Характеристика окремих видань
та діяльність провідних представників журналістики
та видавничої справи. Для студентів спеціальності
"Журналістика".

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
188. Актуальні проблеми зовнішньої політики
України: матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та
молодих науковців 28 листопада 2008 р. / ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича,
Факультет
історії,
політології та міжнародних відносин. Кафедра
міжнародних відносин. – Чернiвцi: Рута, 2008.
- 216 с.
До збірника увійшли матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців "Актуальні проблеми зовнішньої політики
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України" (Чернівці, 28 листопада 2008 р.). Роботи
опубліковано у авторській редакції. На конференції
працювало три секції і матеріали у збірнику
надруковані відповідно по темах: "Визначні постаті
української дипломатичної служби", "Актуальні
проблеми двосторонніх міждержавних відносин",
"Співпраця України з міжнародними організаціями".
Статті друкувалися в історичному розрізі, починаючи
з Київської Русі і закінчуючи актуальними питаннями
сьогодення.
189. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра =
Die Europaische Union: Gestern, Heute, Morgen:
[навч. посібник] / Ю.І. Макар [и др.]; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 224 с.
В посібнику опубліковані матеріали про основні етапи
розвитку створення та розвитку ЄС, глосарій
основних його термінів, в таблицях подані
статистичні та інші, необхідні для засвоєння, дані про
об'єднану Європу. Основний матеріал посібника
підібраний для лінгвокраїнознавчого вивчення
Євросоюзу, його символів, структур, діяльності. один
з розділів посібника присвячений співпраці України з
Євросоюзом та перспективам її всупу до нього.
Посібник розрахований на студентів ВНЗ, які
здобувають фах міжнародника, перекладача, а також
на викладачів відповідних кафедр та аспірантів,
докторантів і всіх зацікавлених.
190. Зовнішня політика України: зародження,
становлення, вектори розвитку: Матеріали
Першої
науково-практичної
конференції
студентів та молодих науковців 21 грудня
2007 р. / ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Факультет
історії, політології та міжнародних відносин,
Кафедра міжнародних відносин. - Чернiвцi,
2008. - 134 с.
До збірника увійшли матеріали Першої науковопрактичної конференції студентів та молодих
науковців "Зовнішня політика України: зародження,
становлення вектори розвитку" (Чернівці, 21 грудня
2007 р.). Роботи опубліковано у авторській редакції.
Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність
статистичної інформації та інформації, що надано в
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рукописах. Для науковців, аспірантів та студентів.
191. Історико-політичні проблеми сучасного світу:
збірник наукових статей. Т.17-18 / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 280 с.
На сторінках випуску висвітлені теоретичні та
методологічні проблеми історичних та політичних
досліджень, міжнародних відносин, питання історії
України та всесвітньої історії. Видання розраховане
на науковців, викладачів, учителів шкіл, аспірантів,
студентів, державних службовців. Воно є в переліку
ВАК України як фахове з історичних та політичних
наук.
192. Політологічні та соціологічні студії: збірник
наукових праць. Т. VI. Тематичний випуск.
Проблеми національної безпеки: регіональні
та глобальні аспекти / ЧНУ ім. Ю.Федьковича,
Кафедра
політології
та
державного
управління. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 364 с.
До збірника наукових праць увійшли статті
дослідників про актуальні проблеми національної
безпеки України в європейському та глобальному
вимірах. Автори та редакційна колегія присвячують
це видання 60-річному ювілею відомого науковця,
історика, політолога та багаторічного колеги Буркута
Ігоря Григоровича. Для науковців, викладачів,
аспірантів
і
студентів-політологів,
державних
службовців та управлінців, соціологів, міжнародників,
істориків, усіх, хто цікавиться проблемами безпекової
політики та питаннями пошуку і ствердження моделі
захисту національного суверенітету Українською
державою населення.
193. Політологічні та соціологічні студії: збірник
наукових праць. Т.VII. Тематичний випуск.
Становлення
Чернівецької
політологічної
школи / ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Буковинський
політологічний центр. - Чернiвцi: Букрек, 2008.
- 128 с.
До збірника, присвяченого 10-річчю кафедри
політологіїї та державного правління факультету
історії, політології та міжнародних відносин
Чернівецького національного університету імені Юрія
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Федьковича, увійшли науково-аналітичні статті, а
також біографічні та бібліографічні матеріали про
викладачів кафедри. Видання розраховане на
науковців, викладачів, державних службовців,
аспірантів - усіх, хто цікавиться проблемами розвитку
політичної науки в сучасній Україні.
194. Ротар Н.Ю. Політична реклама: навч. посібник
/ Н.Ю. Ротар; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 80 с.
У навчальному посібнику аналізуються основні
теоретичні та методологічні проблеми створення
політичної реклами та особливості її використання у
політичному процесі. Автор розкриває зміст
ключових понять процесу рекламування, характеризує
основні етапи рекламної кампанії, роль і функції
політичної реклами у виборчому процесі. Для
студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться
механізмами впливу політичної реклами на процес
електорального вибору.
195. Україна
НАТО:
від
знайомства
до
повноправного
членства:
інформаційний
посібник / Чернівецька обл. державна
адміністрація; укладач М.В. Павлюк. Чернiвцi, 2008. - 28 с.
У посібнику разом з матеріалами для дискусії
аналізуються передумови створення НАТО - дієвої
євроатлантичної
системи
безпеки,
принципи
діяльності та розширення цієї структури. Увага
приділяється також становлення взаємовідносин між
Україною та НАТО, правовим аспектам та перевагам
членства у цій політико-безпековій організації. Даний
посібник розрахований на державних службовців,
посадових осіб та широке коло читачів, які
цікавляться євроатлантичною інтеграцією України.
196. Федуняк С.Г.
Діяльність європейських та
євроатлантичних інститутів у сфері безпеки:
навчально-методичний
комплекс
/
С.Г. Федуняк; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 28 с.
У виданні викладено концептуальні засади та основні
напрями діяльності європейських та євроатлантичних
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інститутів у сфері безпеки. Для студентів історичних
факультетів, що навчаються за спеціальностями
"Історія" та "Міжнародні відносини".

ДЕРЖАВА І ПРАВО
197. Бабін І.І. Юридична конструкція податку:
[монографія]
/
І.І.
Бабін;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 272 с.
Монографія містить комплексний аналіз правового
регулювання юридичної конструкції податку в
Україні, базується на матеріалах вітчизняного та
зарубіжного законодавства, юридичної практики.
Особлива увага приділяється визначенню поняття
юридична конструкція податку, її ознак та
особливостей. Досліджуються підстави класифікацій
елементів
юридичної
конструкції
податку,
аналізуються фіскальні, організаційні та захисні
елементи
юридичної
конструкції
податку,
обгрунтовується
цілісність,
системність
і
структурованість юридичної конструкції податку.
198. Дитина чекає на Вас: довідник. - Чернiвцi:
2008. - 36 с.
Довідник з питань усиновлення дітей громадянами
України включає відомості про те, хто може бути
усиновлювачем, в яких випадках, які оформляються
документи, що необхідно для створення прийомної
сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. А також
дані про види державної соціальної допомоги сім'ям з
дітьми та ін.

199. Задорожна
С.М.
Автономія
сторін
у
міжнародному
приватному
праві:
[монографія] / С.М. Задорожна; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Технодрук, 2008. 216 с.
Монографія являє собою комплексне дослідження
автономії волі як колізійно-правової свободи на
основі
принципу
"подвійного
визнання"
та
структурного аналізу проблеми. В цілому у роботі
простежено історію виникнення і формування
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автономії волі як вільного вибору права, проведений
порівняльно-правовий
аналіз
зарубіжного
та
міжнародного законодавства з досліджуваного
питання, розглянуті підстави та порядок вибору права,
умови та способи вираження автономії волі,
проведено аналіз меж здійснення автономії волі. Для
студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів і практиків.
200. Заморська Л.І. Теорія держави і права:
навчально-методичний
посібник
/
Л.І. Заморська; Буковинський ун-т. - Чернiвцi:
ПП Яворська І.Т., 2008. - 124 с.
У посібнику детально викладений поділ курсу "Теорія
держави і права" за кредитно-модульною системою.
Весь матеріал поділяється на шість змістовних
модулів, які включають в себе: теми лекційних та
семінарських занять, завдання для самостійної роботи
студентів під керівництвом викладача, теми доповідей
(рефератів, ессе), проблемні ситуації та вид
модульного контролю за даний модуль, а також
основні поняття,що стосуються кожної окремої теми
відповідного модулю. Крім того, додається перелік
літератури для більш поглибленого вивчення
матеріалу студентами.
201. Зразки службових документів: навч. посібник
/
Чернівецьке
училище
професійної
підготовки працівників міліції, УМВС України в
Чернівецькій області. - Чернівці: Технодрук,
2008. - 120 с.
В посібнику підібрано основні нормативні документи,
що регламентують порядок оформлення службових
документів та адміністративних правопорушень,
зразки складання протоколів про адміністративні
правопорушення, адміністративне затримання, а
також пояснень, рапортів та ін. Розрахований на
курсантів та слухачів курсів початкової підготовки
училищ професійної підготовки працівників ОВС,
дільничих інспекторів міліції, помічників дільничих
інспекторів міліції, інспекторів патрульної служби та
міліціонерів ПМОП "Беркут".
202. Кондрат'єва

Л.А.

Судове

представництво:
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навчальна програма / Л.А. Кондрат'єва,
О.В. Підлубна; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 28 с.
Кредитно-модульна програма спеціалізована курсу
"Судове представництво" містить передмову до
навчального видання, модульну програму дисципліни,
завдання до кожного навчального елементу, перелік
нормативно-правових актів, рекомендовану та
спеціалізовану літературу, перелік питань для
підсумкового контролю. Для студентів юридичних
вузів і факультетів.
203. Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада у
містах України та Франції: організаційноправовий аспект: монографія / О.Д. Лазор,
М.Р. Коваль; за заг. ред. О.Я. Лазора;
Львівський
регіональний
ін-т
держ.
управління, Нац. академія держ. управління
при президентові України. - Чернівці:
Технодрук, 2008. - 92 с.
Висвітлено
концептуальні
засади
моделей
територіальної організації влади. На основі чинного
законодавства проаналізовано сучасну проблематику
організаційно-правових
засад
формування
та
функціонування публічної самоврядної влади в містах
України та Франції. Шляхом використання
порівняльного
аналізу
розкрито
особливості
просторової
організації
влади,
регламентація
діяльності посадових осіб міського самоврядування,
представницьких органів міського самоврядування, їх
робочих, дорадчих та виконавчих інституцій. Для
науковців, державних і муніципальних службовців,
викладачів, магістрів, студентів та слухачів ВНЗ - усіх
тих,
хто
викладає,
вивчає
та
цікавиться
проблематикою місцевого самоврядування.
204. Марчак
В.Я.
Особливості
розгляду
кримінальних справ щодо неповнолітніх і
застосування до них примусових заходів
виховного характеру: навч.-метод. посібник /
В.Я.
Марчак,
В.І.
Руляков;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 135 с.
Посібник підготовлений на основі кримінального і
кримінально-процесуального законодавства України і
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містить теоретичні і методичні розробки, а також
зразки кримінально-процесуальних документів, які
постановляються на стадіях судового розгляду.
Метою посібника є подальше підвищення рівня
підготовки та розгляду кримінальних справ щодо
неповнолітніх у судах, сприяння правильному й
однозначному застосуванню норм кримінального і
процесуального законодавства. Для студентів,
слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих
навчальних закладів, науковців, працівників суду,
прокуратури, адвокатури, слідчих і оперативних
підрозділів МВС України, СБУ та всіх, хто цікавиться
проблемами
кримінально-процесуального
та
кримінального права.
205. Організація роботи патрульної служби міліції /
УМВС України в Чернівецькій області,
Чернівецьке училище професійної підготовки
працівників міліції. - 2-ге вид. зі змінами та
доп. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 200 с.
Посібник містить матеріали щодо форм та методів
роботи, організації службової діяльності підрозділів
патрульної служби міліції. Рекомендується для
курсантів училищ, профпідготовки працівників
міліції, працівників патрульної служби, а також інших
категорій працівників міліції.
криміналістики:
навчально206. Основи
методичний посібник для викладачів та
курсантів училищ професійної підготовки
працівників ОВС / Чернівецьке училище
професійної підготовки працівників міліції,
УМВС України в Чернівецькій області. Чернівці: Технодрук, 2008. - 132 с.
Посібник складений відповідно до модульних
програм початкової підготовки інспекторів ПС та
міліціонерів ПМОП "Беркут". В посібнику викладено
"ази" науки "Криміналістика" з метою надання
допомоги в самостійному поглибленні знань з
криміналістики курсантам УПППМ.
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207. Підрозділи спеціального призначенн: ПМОП
"Беркут"/ Чернівецьке училище професійної
підготовки працівників міліції, УМВС України в
Чернівецькій області. - 2-е вид. зі змінами та
доп. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 128 с.
Посібник містить матеріали щодо історії становлення
спецпідрозділів України, форм та методів їх роботи,
організації службової діяльності підрозділів міліції
особливого призначення "Беркут". Рекомендується
для курсантів училищ профпідготовки працівників
міліції, співробітників ПМОП "Беркут", а також
інших категорій працівників міліції.
208. Публічна влада та управління: принципи і
механізми реалізації: монографія / Центр
дослідження проблем публічного управління;
за заг. ред. Н.Р. Нижик. - Чернівці: Технодрук,
2008. - 432 с.
Монографія присвячена питанням формування та
розвитку публічної влади та управління в Україні.
Розглядаються питання принципів публічної влади та
механізмів їх реалізації. В роботі аналізується
кадровий склад системи публічної влади та
державного управління. Для державних службовців,
науковців, викладачів, слухачів, студентів та
аспірантів, а також усіх, хто цікавиться актуальними
проблемами і перспективами розвитку публічновладних та державно-управлінських відносин в
Україні.
209. Струтинський В.Є. Міжнародне публічне
право: навчально-методичний комплекс /
В.Є. Струтинський; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 84 с.
У навчально-методичному комплексі вузівського
курсу "Міжнародне публічне право" міститься
стислий виклад предмета і завдань курсу, тематичний
план, перелік лекційних і семінарських тем занять,
методичні рекомендації по проведенню лекцій,
виділені проблемні питання та ключові слова і
терміни, змістова структура модулів, модульні й
екзаменаційні
контрольні
питання,
перелік
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рекомендованої літератури до курсу, теми рефератів,
есе, критерії оцінювання знань і поточної роботи
студентів. Для студентів, що навчаються за
напрямком "Міжнародні відносини", спеціальність
"Країнознавство".
210. Українське
правосуддя:
здобутки
та
перспективи:
матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної конференції, 16 травня
2008
року
/
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича,
Апеляційний суд Чернівецької області. Чернiвцi: Рута, 2008. - 568 с.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції, яка відбулася 16 травня 2008
р. в Чернівцях за участю відомих вітчизняних
науковців та практиків. В основу книги покладено
доповіді, виголошені учасниками конференції, які
торкаються різноманітних аспектів судово-правової
реформи в Україні та практики й досвіду судочинства
інших країн.
211. Шеремет А.П. Криміналістика: навч. посібник
для студ. ВНЗ / А.П. Шеремет. - Чернiвцi: Наші
книги, 2008. - 440 с.
Посібник з криміналістики підготовлено відповідно
до програми даної дисципліни у вищих навчальних
закладах. Видання книги зумовлено змінами у
структурі
злочинної
діяльності,
прийняттям
Кримінального
і
Кримінально-процесуального
кодексів України та оновленням усієї нормативної
бази, що регулює боротьбу зі злочинністю,
необхідністю вдосконалення теорії криміналістики,
важливістю розроблення та впровадження в практику
новітніх криміналістичних засобів, прийомів і
методів. Для студентів юридичних вузів і факультетів
усіх форм навчання, викладачів. Може бути
використаний
співробітниками
правоохоронних
органів.
212. Шеремет А.П. Земельне право України:
підручник/ А.П. Шеремет; Закарпатський
державний університет. - Чернiвцi: Наші
книги, 2008. - 632 с.
Підручник написаний відповідно до програми
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дисципліни "Земельне право". В ньому висвітлюється
зростаюча роль цієї галузі права в зв'язку з
проведенням земельної реформи, приватизації земель,
удосконаленням
правових
форм
ефективного
використання, відновлення й охорони землі як
інтегрованого
та
диференційованого
об'єкта
правового
регулювання,
з
урахуванням
її
функціонального призначення в нових, ринкових
умовах держави. Для студентів, аспірантів і
викладачів юридичних та сільськогосподарських вузів
і факультетів, практичних працівників та широкого
кола громадян, які займаються проблемами правового
розвитку земельних правовідносин в Україні.
213. Шеремет А.П. Злочини
проти
статевої
свободи: монографія / А.П. Шеремет;
Закарпатський державний університет. Чернiвцi: Наші книги, 2008. - 216 с.
У монографії розглядаються актуальні кримінальноправові, криміналістичні та кримінологічні проблеми
боротьби зі злочинами проти статевої свободи та
статевої недоторканості. Робота підготовлена на
основі
порівняльного
аналізу
кримінального
законодавства, слідчої і судової практики у справах
про згвалтування, даних кримінальної статистики,
результатів вибіркового соціологічного вивчення
кримінальних
справ,
законодавчого
досвіду
зарубіжних країн. Розрахована на наукових
працівників у галузі права, студентів юридичних вузів
і факультетів усіх форм навчання. Може бути
використана
співробітниками
правоохоронних
органів.
214. Юрчишин В.М. Методика розслідування
злочинів проти особи: програма спецкурсу /
В.М. Юрчишин, Л.М. Гріндей; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 32 с.
У виданні пропонується програма спецкурсу
"Методика розслідування злочинів проти особи",
методичні вказівки, розширений список літератури до
кожної теми, яку можна використовувати також при
написанні дипломних і магістерських робіт. Наведено
перелік екзаменаційних питань, приклади із
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прокурорсько-слідчої та судової практики про
розслідування злочинів проти особи, а також
роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з цих
питань. Для викладачів навчальних закладів і
факультетів юридичних спеціальностей, аспірантів,
студентів юридичних вузів, працівників прокуратури,
суддів та інших правоохоронних органів.

ВІЙСЬКОВА СПРАВА
215. Буркут І.Г. Зброя останньої надії проти зброї
відчаю / І.Г. Буркут. - 2-е вид. - Чернiвцi: Прут,
2008. - 216 с.
Книга присвячена історії зброї, за допомогою якої
народ упродовж століть відстоював свою свободу.
Партизани і повстанці, народні ополченці - всі вони зі
зброєю в руках боролися проти поневолювачів, й їхню
боротьбу розглядає автор. Якщо народ для
самозахисту застосовує зброю останньої надії, то
антинародні режими намагаються придушити його
опір за допомогою зброї відчаю. У книзі йдеться і про
такі спроби. Чимало місця у ній відведено
особливостям
сучасних
інформаційних
і
психологічних воєн, проведенню антитерористичних
операцій у наш час. Для широкого кола читачів.
216. Чабаненко В.П. Військове навчання та
виховання: навч. посібник / В.П. Чабаненко. Чернівці: Рута, 2008. - 424 с.
У посібнику викладено нормативний курс навчальної
дисципліни "Військове навчання та виховання".
Загальні засади військової педагогіки, теорії
військового навчання та виховання, управлінння
навчально-виховним
процесом
в
армійському
середовищі розкриті з урахуванням сучасних
тенденцій у реформуванні Збройних Сил та інших
військових формувань України. Для курсантів,
студентів, науково-педагогічних працівників ВНЗ, а
також командирів, начальників і офіцерів структур з
гуманітарних питань, усім, кого цікавлять проблеми
військового навчання та виховання.
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КУЛЬТУРА
217. Біблія і культура: Збірник наукових статей.
Вип. 8-9. - Чернiвцi, 2008.
У збірнику вміщено статті, в яких розглядаються
актуальні проблеми теорії літератури, порівняльного
літературознавства,
культурології,
а
також
літературознавчі,
філософсько-теологічні
та
лінгвістичні проблеми функціонування легендарноміфічного та біблійного сюжетно-образного матеріалу
в
культурі різних
часів
і
народів. Для
літературознавців, лінгвістів, філософів, а також усіх,
хто цікавиться проблемами розвитку світової
культури.
218. Біблія і культура: збірник наукових статей.
Вип. 10 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Науководослідний центр "Біблія і культура"; за ред.
А.Є. Нямцу. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 156 с.
У збірнику вміщено статті, в яких розглядаються
актуальні проблеми теорії літератури, порівняльного
літературознавства,
культурології,
а
також
літературознавчі,
філософсько-теологічні
та
лінгвістичні проблеми функціонування легендарноміфологічного та біблійного сюжетно-образного
матеріалу в культурі різних часів і народів. Для
літературознавців,
лінгвістів,
культурологів,
філософів, а також всіх, хто цікавиться проблемами
розвитку світової культури.
219. Скіпор Е. Культурне життя Нижніх Петрівців =
Viata culturala a satului Patrautii de Jos /
Е.Скіпор. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 204 с.
Нижні Петрівці - село з багатими культурними
традиціями. Бібліотека та будинок культури є саме ці
місця, які збагачують морально людей, дарують їм
хороший настрій. Автор книги як активний читач і
аматорка сцени, добре знає і розуміє цю сторону
життя. Тому і вирішила зібрати те, що вона написала
на цю тему, а також матеріали інших авторів в одній
книзі. Доповнюють її чимало фотографій.
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НАУКА І ОСВІТА
220. Буковинська мала академія наук: тези
наукових робіт / Обл. ін-т післядипломної
педагогічної освіти. - Чернівці: Технодрук,
2008. - 70 с.
У збірнику подаються тези переможців ІІ етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у
2007/2008 н.р.

221. Видатні науковці Чернівецького університету.
Р.Ф. Кайндль: матеріали V міжнародної
наукової конференції "Кайндлівські читання",
Чернівці 16 - 17 травня 2008 р. Ч. 1 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича та ін. - Чернiвцi: Прут, 2008. 184 с.
У збірнику друкуються матеріали оригінальних
досліджень, які охоплюють широке коло питань
історії, археології, етнології народів світу, фольклору,
а також мово-, літературо-, та мистецтвознавство. Для
науковців, краєзнавців, мистецтвознавців, викладачів
історії, народознавства, студентів, а також всіх, хто
цікавиться історією.
222. Виконання
та
захист
курсових,
кваліфікаційних і дипломних робіт: методичні
рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Л.А. Косяченко,
О.Л. Маслянчук. - Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
Видання містить загальні рекомендації методичного
характеру,
характеристику
етапів
виконання,
апробації,
оформлення
й
захисту
курсової,
кваліфікаційної та дипломної робіт, загальні правила
опрацювання літературних джерел. Методичні
рекомендації допоможуть студентам у виконанні
науково-дослідної роботи згідно з чинними
стандартами, нададуть поради з питань організації
власних досліджень та оформлення дипломної роботи,
підготовки до захисту. Для студентів напряму
підготовки
0701
"Фізика"
спеціалізації
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"Оптоелектроніка".
223. Житарюк І.В. Математична освіта і наука
Буковини та Північної Бесарабії у міжвоєнний
період
(1918-1940):
[монографія]
/
І.В.
Житарюк;
Науково-дослідний
ін-т
українознавства. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 392 с.
Монографію присвячено комплексному системному
дослідженню освітніх та національно-культурних
процесів Буковини та Північної Бесарабії у
міжвоєнний період (1918 - 1940 рр.), зокрема тих, що
стосуються феномену математичної освіти і науки, їх
соціально-філософському аналізу та ролі в соціальноекономічному розвитку краю. Рекомендовано для
наукових працівників, політиків та управлінців,
освітян, а також усіх тих, кого турбує майбутнє і доля
України.
224. Завалевський Ю.І. Сучасний вчитель: вимір
часу: навчально-метод. посібник для вчителів
та студентів / Ю.І. Завалевський. - Чернiвцi:
Букрек, 2008. - 288 с.
Соціальна значущість і гостра потреба суспільства у
вчителях-професіоналах
вимагають
вивчення,
виявлення й опису ключових механізмів формування
вчителя як конкурентоспроможного фахівця. Автор
розглядає конкурентоспроможність як інтегровану
якість, яка набуває все більшого значення для
особистості й суспільства в цілому, оскільки є
стратегічною метою процесу його розвитку,
затребувана сьогодні й у майбутньому, на що
вказують тенденції розвитку сучасної освіти в
Україні. Для педагогічної громадськості: науковців у
галузі
педагогіки
і
психології,
працівників
методичних служб освітньої галузі,
керівників
навчальних закладів, студентів вищих педагогічних
навчальних закладів.
225. Збереження
репродуктивного
здоров'я
старшокласників:
навчально-методичний
посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: В.М. Оржеховська,
Я.С. Мудрий. - Чернівці: Рута, 2008. - 84 с.
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У збірнику визначено показники, складові, рівні та
передумови формування здоров’я. Висвітлено
фактори
ризику
погіршення
репродуктивного
здоров’я молоді – поширеність шкідливих звичок у
молодіжному середовищі, наслідки аборту для
здоров'я жінки, обізнаність молоді щодо безпечних
сексуальних стосунків, використання контрацепції
тощо. Для соціальних педагогів, практичних
психологів, вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів,
студентів
спеціальності
«Соціальна
педагогіка».
226. Збірник творчих робіт учнів початкових класів
присвячений 600-річчю м. Чернівців /
Управління освіти Чернівецької міської ради,
Міський методичний кабінет. - Чернiвцi: ПП
Яворська І.Т., 2008. - 56 с.
До дня міста Чернівці управління освіти Чернівецької
міської ради у 2007/2008 навчальному році проводило
конкурс дитячих творчих робіт "Минуле і майбутнє
моїх Чернівців". До збірки ввійшли вірші та
оповідання маленьких чернівчан, в яких вони
висловлюють любов до рідного міста, захоплюються
його красою та неповторністю. Для більшості з
авторів це перші спроби пера. Сподіваємось, що це
буде вдалим стартом для їхньої подальшої
літературної творчості.
227. Івасишен
С.Д.
Кафедра
математичного
моделювання Чернівецького університету.
Основні здобутки за 20 років від часу
створення / С.Д. Івасишен, Г.С. Пасічник,
І.М. Черевко; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 42 с.
Наводяться відомості про діяльність створеної у 1988
р. в Чернівецькому національному університеті імені
Ю.Федьковича кафедри математичного моделювання.
Висвітлюються тісні взаємозв'язки та плідне
співробітництво
із
одночасно
створеною
Чернівецькою філією Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН
України (м. Львів).
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228. Курсова робота з менеджменту: методичні
вказівки до написання, оформлення та
оцінювання курсової роботи за вимогами
КМСОНП / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 28 с.
Методичні вказівки мають на меті надання допомогти
студентам спеціальності "Менеджмент організацій" у
виконанні самостійної наукової роботи і містять
основні вимоги, які висуваються до змісту та
оформлення курсової роботи, а також організації її
виконання. Для студентів спеціальності "Менеджмент
організацій".
229. Курсові та дипломні роботи із географії
середньовічної оборонної архітектури і
замкового туризму: методичні рекомендації /
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 48 с.
У виданні розглянуті теоретичні основи дослідження
пам'яток середньовічної оборонної архітектури
(замків, фортець, оборонних культових споруд тощо).
Для студентів ІІІ-V курсів географічних факультетів
спеціальностей "Географія" та "Туризм".
230. Ліщук В.С. Материнська школа / В.С. Ліщук;
авт. передм. М.Ф. Слабошпицький. - Чернiвцi:
Наші книги, 2008. - 112 с.
У книзі висвітлено актуальні проблеми виховання
дітей у ранньому віці, формування у них читацьких
умінь, розкрита роль батьків у цьому процесі.
Видання розраховане на батьків, вихователів дитячих
установ, соціальних педагогів, учителів, студентів,
психологів, а також на всіх, хто цікавиться раннім
інтелектуальним розвитком дітей.
231. Методика викладання зарубіжної літератури в
середній школі: структурований конспект
лекцій / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. І.І. Горбачевська. Чернівці: Рута, 2008. - 92 с.
Мета курсу "Методики викладання зарубіжної
літератури в школі" - розвивати у студентів-філологів
творчі здібності словесника й сформувати в майбутніх
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вчителів уявлення про літературний розвиток учнів,
про різнобарв"я методів і прийомів викладання
літератури. В курсі пропонуються матеріали, які за
своїм характером і суттю є багатоваріантні,
передбачають можливість різних підходів. Курс
створений для студентів-філологів.
232. Методичні рекомендації щодо ведення ділової
документації у загальноосвітніх навчальних
закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали)/
Обласний ін-т післядипломної педагогічної
освіти. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 100 с. (Освіта Чернівеччини: науково-методичний
супровід).
Управління освіти і науки облдержадміністрації,
обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти
пропонують
для
практичного
використання
педагогічним працівникам області "Методичні
рекомендації щодо ведення ділової документації у
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів
(класні журнали)". Вони розроблені з урахуванням
вимог Міністерства освіти і науки України щодо
ведення ділової документації в загальноосвітньому
навчальному закладі.
233. Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в закладах
системи загальної середньої освіти в
2008/2009 н. р.: матеріали до серпневих
конференцій педагогів області / Обласний ін-т
післядипломної
педагогічної
освіти.
Чернівці: Технодрук, 2008. - 272 с. - (Освіта
Чернівеччини: науково-методичний супровід).
Управління освіти і науки облдержадміністрації,
обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти
пропонують
для
практичного
використання
педагогічними працівниками області інструктивнометодичні рекомендації щодо вивчення шкільних
дисциплін у новому 2008/2009 навчальному році.
Вони розроблені з урахуванням вимог Міністерства
освіти і науки України щодо організації навчальновиховного процесу в 2008/2009 навчальному році.
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234. Мистецька скарбничка: посібник на допомогу
вчителям початкових класів з образотворчого
мистецтва / Обласний ін-т післядипломної
педагогічної освіти. - Чернiвцi, 2008. - 108 с.
Посібник подає матеріал з образотворчого мистецтва
на допомогу вчителю початкових класів. Його мета допомогти вчителеві побудувати навчальний процес
найбільш повно й ефективно, що стимулюватиме
дітей до творчої роботи. Посібник складено
відповідно до вимог чинної програми Міністерства
освіти і науки України та Державного стандарту
початкової загальної освіти. Призначений для
вчителів початкових класів.
235. Мінченко Т.А. Українознавство. Українська
культура.
8
кл./
Т.А.
Мінченко,
Д.М.
Перепеліца;
НДІ
українознавства
Міністерства
освіти
і
науки
України,
Чернівецький обласний ін-т післядипломної
пед. освіти. - Чернiвцi, 2008. - 328 с.
Підручник містить навчальний матеріал 34 уроків з
українознавства у 8 класі під загальним чинником
"Культура"
за
календарним
плануванням,
розробленим
Мінченко
Т.А.,
методистом
українознавства
ЧОІППО
за
програмою
з
українознавства
для
1-12
класів
середньої
загальносвітньої школи. Мета навчального посібника
- зорієнтувати вчителя у доборі матеріалу для
вивчення й аналізу на уроках українознавства у 8
класі. Матеріали підручника висвітлюють основні
етапи розвитку української культури: від трипільської
- до сьогодення; окреме місце в ньому відведено й
буковинській тематиці.
236. Навчаємо математики за новими Програмами:
методичний
посібник
для
вчителів
математики / Обласний ін-т післядипломної
педагогічної освіти. - Чернівці: Технодрук,
2008. - 96 с. - (Освіта Чернівеччини: науковометодичний супровід).
На виконання Постанови КМУ від 16.11.2000 р. №
1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання" Міністерством освіти і науки створено нові
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програми
та
щорічно
проводиться
конкурс
підручників для учнів наступної паралелі. Таким
чином на протязі трьох останніх років учнів 1-7-их
класів в нашій області повністю забезпечено
підручниками за новими навчальними планами.
Передбачається відповідне забезпечення контингенту
учнів і для 8-го класу. Отже, навчання математики в
5-8-их класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2008/2009 навчальному році буде здійснюватися за
новими програмами, які висвітлені в даному
посібнику.
237. Навчальна практика з курсу "Регіональна
економіка": методичні вказівки / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 20 с.
Методичні вказівки мають на меті надання допомоги
студентам у проходженні навчальної практики та
містять основні вимоги , які висуваються до змісту та
оформлення звіту, а також організації його написання
виконання.
Для
студентів
економічних
спеціальностей.

238. Науковий вісник Черівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 363. Педагогіка
та психологія. - Чернівці: Рута, 2008. - 208 с.
У збірнику вміщено наукові праці викладачів,
докторантів, аспірантів, у яких висвітлюються
актуальні проблеми історії та теорії педагогіки,
соціальної педагогіки, дошкільного виховання,
управління освітою.

239. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 387. Педагогіка
та психологія. - Чернівці: Рута, 2008. - 213 с.
У збірнику вміщено наукові праці викладачів,
докторантів, аспірантів, у яких висвітлюються
актуальні проблеми історії та теорії педагогіки,
соціальної педагогіки, дошкільного виховання,
управління освітою.
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240. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 388. Педагогіка
та психологія. - Чернівці: Рута, 2008. - 206 с.
У збірнику вміщено наукові праці викладачів,
докторантів, аспірантів, у яких висітлюються
актуальні проблеми історії та теорії педагогіки,
дошкільного виховання, управліня освітою. Для
викладачів, науковців, аспірантів і здобувачів,
студентів вищих навчальних закладів.

241. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 392. Педагогіка
та психологія. - Чернівці: Рута, 2008. - 206 с.
У збірнику вміщено наукові праці викладачів,
докторантів, аспірантів, у яких висвітлюються
актуальні проблеми історії та теорії педагогіки,
соціальної педагогіки, дошкільного виховання,
управління освітою. Розрахований на викладачів,
науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів.
242. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 393 . Педагогіка
та психологія. - Чернівці: Рута, 2008. - 208 с.
У збірнику вміщено наукові праці викладачів,
докторантів, аспірантів, у яких висвітлюються
актуальні проблеми історії та теорії педагогіки,
соціальної педагогіки, дошкільного виховання,
управління освітою. Розрахований на викладачів,
науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів.
243. Нормативно-правова
база
організації
сучасного навчально-виховного процесу:
акценти, коментарі, рекомендації / Обласний
ін-т післядипломної педагогічної освіти. Чернівці: Технодрук, 2008. - 144 с. - (Вчителю
біології).
Видання включає накази Міністерства освіти і науки
України щодо критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів з біології, інструкції про переведення
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і випуск школярів, рекомендації по шкільній
біологічній освіті. А також методичні поради щодо
організації навчально-виховного процесу під час
проведення екскурсій, практичних занять.
244. Освітні
програми
художньо-естетичного
напряму. Ч. ІІ / Чернівецький обласний центр
естетичного виховання "Юність Буковини". Чернівці: Технодрук, 2008. - 128 с.
Збірник включає освітні програми художньоестетичного напряму з театрального, декоративноужиткового та фольклорного мистецтв. В основу
програм покладено авторську технологію освітнього
маршруту з дотриманням рівнів навчання в
позашкільному навчальному закладі.
245. Павлюк М.В. Міграційні процеси: навчальнометодичний комплекс / М.В. Павлюк; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
У навчально-методичному комплексі
розкривається предмет і завдання курсу; програма і
основний зміст лекційних занять; теми, питання та
література до семінарських занять; модульні, залікові
й екзаменаційні контрольні запитання; перелік
рекомендованої літератури; критерії оцінювання
заліків та іспитів, поточної роботи студентів. Для
студентів факультету "Історії, політології та
міжнародних відносин", що навчаються за напрямком
"міжнародні відносини", спеціальність
"країнознавство".
246. Палійчук
О.М.
Антоніна
Горохович:
педагогічні ідеї та освітня діяльність:
навчально-методичний
посібник
/
О.М. Палійчук; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 272 с.
У посібнику здійснено цілісний аналіз педагогічних
ідей та освітньої діяльності видатної української
вчительки,
просвітянки,
журналістки,
дитячої
письменниці, активної громадської діячки, видатної
представниці українського жіночого руху, теоретика і
практика української виховної молодіжної організації
"Пласт" Антоніни Горохович. На основі невідомих і
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маловідомих джерел висвітлено основні віхи її життя
та напрями педагогічної діяльності: навчальновиховна, методична, науково-педагогічна та розкрито
її погляди на родинне виховання, роль рідної мови у
розвитку та вихованні дитини, проаналізовано
літературну спадщину діячки з погляду її педагогічної
спрямованості. Для студентів вищих навчальних
закладів.
247. Педагогічна практика: метод. реком. для студ.
спеціальності "Переклад" / М-во освіти і науки
України,
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
Н.Г. Єсипенко. - Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
Робота містить змістові модулі педагогічної практики
студентів ІV-V курсів й асистентської практики
студентів-магістрів V курсу, методичні рекомендації
щодо виконання завдань практики. Для студентів
спеціальності "Переклад (англійсько-український,
німецько-український, французько-український)".
248. Перекладацька практика: метод. рекомендації
для студ. спец. "Переклад (англійськоукраїнський)" / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Н.Г. Єсипенко. Чернівці: Рута , 2008. - 40 с.
Робота містить змістові модулі перекладацької й
виробничої перекладацької практик студентів ІV-V
курсів, методичні рекомендації щодо виконання
завдань практики. Для студентів спеціальності
"Переклад (англійсько-український)".
249. Перлини Всеукраїнського конкурсу ''Учитель
року-2008'' / Ін-т інноваційних технологій і
змісту освіти, Відділ менеджменту освіти та
вивчення педагогічного досвіду; упоряд.:
В.А. Дорошенко, Є.І. Науменко. - Чернiвцi:
Букрек, 2008. - 352 с.
Збірка містить матеріали з досвіду роботи переможців
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року
- 2008" у номінаціях: "Початкові класи", "Зарубіжна
література", "Історія", "Біологія", "Фізична культура".
Книга буде цікава тим, чиїми стараннями,
ентузіазмом
і
шляхетністю
зберігаються
і
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примножуються кращі традиції вітчизняної школи.
250. 15-та Міжнародна конференція молодих
вчених (18 - 23 квітня 2008, Чернівці) = XV-th
International Conference of Young Scientists:
тези доповідей. - Чернівці: Рута, 2008. - 96 с.
Цей том включає в себе статті, підготовлені
студентами у дисциплінах з фізики, математики,
комп'ютерної науки і екології для Міжнародної
конференції молодих науковців. У конференції
представлені роботи молодих спеціалістів з таких
країн як Білорусія, Бразилія, Хорватія, Чехія, Грузія,
Німеччина, Угорщина, Індонезія, Литва, Македонія,
Нідерланди, Польща, Румунія, Росія, Україна. Молоді
вчені намагаються дослідити нові підходи до
виокремлення та вивчення проблем та дати свою
точку зору на них.
251. Руснак І.С. Педагогіка і психологія вищої
школи: навчально-методичний
посібник /
І.С. Руснак, М.Г. Іванчук. - Чернiвцi: Рута, 2008.
- 176 с.
У навчальному посібнику для студентів магістратури
розкрито основний зміст інтегрованого курсу
"Педагогіка і психологія вищої школи", який
викладається для студентів випускних курсів усіх
факультетів
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича.
У
систематизованому вигляді представлено загальні
питання педагогіки, дидактику і психологію вищої
школи, організацію наукової і виховної роботи із
студентською молоддю; зазначено професійні
компетенції, якими після вивчення даного курсу
повинен володіти магістрант.
252. Свердан М.М. Основи наукових досліджень:
підручник / М.М. Свердан, М.Р. Свердан;
Буковинська державна фінансова академія. Чернiвцi: Рута, 2008. - 456 с.
У підручнику відповідно до навчальної програми
"Основи наукових досліджень" розглядаються
проблеми, пов'язані з організацією та методикою
науково-дослідницької діяльності: вибору теми,
визначення об'єкта і предмета, методів і методичних
прийомів дослідження, оформлення результатів
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науково-пошукової діяльності у вигляді курсових,
дипломних та магістерських робіт, рефератів,
доповідей, авторефератів тощо. Теоретичний матеріал
супроводжується методичним апаратом. Кожний
параграф завершується коротким резюме, за
допомогою якого читач чіткіше визначає суть
викладеного
матеріалу
на
якісно
новому
підсумковому рівні. До кожної теми визначені основні
терміни, які студенти мають знати і користуватися у
науковому мовленні, розроблені запитання та
завдання для самоконтролю. Підручник призначений
студентам, аспірантам, здобувачам наукових ступенів.
253. Слідами історії державності України: уроки
українознавства у 7 класі: навчальнометодичний
посібник
для
вчителів
/
Чернівецький обласний ін-т післядипломної
пед. освіти. - Чернiвцi, 2008. - 312 с.
У посібнику представлено календарно-тематичне
планування уроків з українознавства у 7 класі за
календарним плануванням, розробленим Мінченко
Т.А., методистом українознавства ЧОІППО за
програмою з українознавства для 1-12 класів
середньої загальносвітньої школи.
254. Ткач А.В. Аудіювання і читання мовчки на
уроках української мови в 5-12 класах: збірник
текстів і завдань у 2-х ч. Ч. 1 / А.В. Ткач,
О.Б. Кожуленко. - Чернiвцi, 2008.
Даний посібник репрезентує тексти та завдання з
варіантами відповідей до них для проведення
аудіювання та читання мовчки на уроках української
мови в 5-12 класах і має на меті допомогти вчителю
української мови та літератури в проведенні
рецептивної мовленнєвої діяльності учнів аудіювання і читання мовчки. Тексти різні за типами і
стилями мовлення, їх тематика підібрана так, щоб
рідне слово стало засобом прилучення школярів до
духовної культури народу. Вони сприятимуть
поглибленню знань учнів про минуле і сучасне міста
Чернівців, знайомству з видатними його постатями,
творчою спадщиною митців слова рідного краю,
малознаних і незнаних школярами.
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255. Ткач А.В. Аудіювання і читання мовчки на
уроках української мови в 5-12 класах: збірник
текстів і завдань у 2-х ч. Ч. 2 / А.В. Ткач,
О.Б. Кожуленко. - Чернiвцi, 2008. - 182 с.
Даний посібник репрезентує тексти та завдання з
варіантами відповідей до них для проведення
аудіювання та читання мовчки на уроках української
мови в 5-12 класах і має на меті допомогти вчителю
української мови та літератури в проведенні
рецептивної мовленнєвої діяльності учнів аудіювання і читання мовчки. Тексти різні за типами і
стилями мовлення, їх тематика підібрана так, щоб
рідне слово стало засобом прилучення школярів до
духовної культури народу. Вони сприятимуть
поглибленню знань учнів про минуле і сучасне міста
Чернівців, знайомству з видатними його постатями,
творчою спадщиною митців слова рідного краю,
малознаних і незнаних школярами.
256. "Той спогад може нам придатися...": розробки
тематичних уроків за творчістю Василя Стуса
/ Чернівецький обласний ін-т післядипломної
пед. освіти. - Чернівці: Технодрук, 2008. 120 с.
До збірника увійшли роботи переможців обласного
конкурсу на кращу розробку тематичного уроку за
творчістю Василя Стуса. Для викладачів і вчителів
української мови та літератури.

257. Тренінг
попередження
педагогічної
занедбаності
молодших
школярів
з
дистантних сімей: навчально-методичний
посібник / укл. Н.І. Куб'як. - Чернiвцi: Рута,
2008. - 124 с.
У посібнику представлено програму профілактичних,
розвиваючих і корекційних тренінгових занять для
молодших школярів з дистантних сімей, що має на
меті підвищення їх моральної вихованості у професії,
формування
моральної
свідомості,
розвитку
гуманності, культури поведінки, стимулювання
соціальної та трудової активності. Для вчителів,
соціальних
педагогів,
психологів,
психологів-
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практиків, студентів і викладачів педагогічних
дисциплін і широкого кола фахівців, зорієнтованих на
роботу з дітьми молодшого шкільного віку з
дистантних сімей, батьки яких виїхали на заробітки за
кордон.
258. Факультет прикладної математики / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 52 с.
Дане видання містить короткий довідковий матеріал
про
розвиток
математичних
досліджень
в
Чернівецькому університеті, а також інформацію про
становлення і діяльність факультету прикладної
математики (математичного факультету) та його
кафедр.

259. Цілюще джерело української історії: уроки
українознавства у 6 класі: навчальнометодичний
посібник
/
Чернівецький
обласний ін-т післядипломної пед. освіти. Чернiвцi, 2008. - 216 с.
У посібнику представлено 35 уроків з українознавства
в 6 класі за календарним плануванням, розробленим
Мінченко Т.А., методистом українознавства ЧОІППО
за програмою з українознавства для 1-12 класів
середньої загальносвітньої школи.

МОВОЗНАВСТВО
260. Бебих В. В. Basics of Economics and Finance:
навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів /
В.В. Бебих; [Буковинська державна фінансова
академія]. - Чернiвцi, 2008.
Мета
навчального
посібника
забезпечити
англомовну
спеціалізовану
комунікативну
компетенцію студентів у сфері економіки та фінансів.
Посібник складається з трьох частин. Предметний
зміст першої частини передається через основні
поняття економіки. Друга частина відповідає змісту
діяльності у сфері фінансів, третя - спрямована на
розвиток навичок ділового спілкування в усній та
письмовій формі. Кожна тема представлена

98

автентичним текстовим матеріалом. Різні рівні
мовленнєвої підготовки студентів викликають
необхідність текстів різних рівнів складності та
обсягу в межах однієї теми. Виконання завдань та
вправ передбачено на основі вивчаючого та
ознайомлювального читання текстів. Навчальний
посібник
призначений
для
студентів,
які
спеціалізуються в галузі економіки та фінансів.
261. Богатирець В.В. Англійська мова для
магістрів - фахівців державного управління =
English for experts in civil service and public
management: навчальний посібник. Ч. 1 /
В.В. Богатирець; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008.
Мета навчального посібника - розвиток мовленнєвої,
мовної та лінгвокраїнознавчої компетенції студентівмагістрів для подальшого вивчення англійської мови
у вищому навчальному закладі. Курс базується на
автентичному текстовому матеріалі, з забезпеченням
апарату
методично
розроблених
вправ,
які
закріпляють і активізують лексико-граматичні
одиниці. Для слухачів денної та заочної форми
навчання за програмою підготовки магістрів зі
спеціальності "Державне управління" та "Політологія"
у Чернівецькому національному університеті ім.
Ю.Федьковича.
262. Бурбак О.Ф. Англійська мова для науковців:
[навч. посібник] / О.Ф. Бурбак, Т.О. Романова.
- Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 160 с.
Навчальний посібник спрямований на розвиток
навичок усної та письмової мови наукового
характеру. В ньому активізуються мовні засоби,
властиві стилю науково-технічної літератури, а також
мовні особливості, притаманні усному та письмовому
науковому спілкуванню. Курс складається з 10
уніфікованих уроків, кожен з яких містить сучасні
оригінальні англомовні тексти з коментарями,
лексико-граматичні
вправи
та
кліше,
що
застосовуються при написанні статей, доповідей,
резюме, тез. Кожний урок супроводжується
діагностичним
тестом.
Навчальний
посібник
призначений для науковців, аспірантів, магістрів,
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слухачів реферативних груп, а також для тих, хто
бажає вдосконалити знання англійської мови
професійного спрямування.
263. Гроші. Секрети успіху = Money. Secrets of
Success: методична розробка / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Т.В. Тоненчук. - Чернівці:
Технодрук, 2008. - 48 с.
Мета методичної розробки - забезпечити викладачів і
студентів навчальним матеріалом до теми "Гроші.
Секрети успіху". Видання розроблено у вигляді
плану-конспекту практичного заняття з англійської
мови і містить лексичні, граматичні та комунікативні
завдання творчого характеру, роздатковий і наочний
матеріал до теми. Для викладачів і студентів ВНЗ,
вчителів шкіл із поглибленим вивченням англійської
мови.
264. Жерновей Г.Я. Румунська мова = Limba
romana: навч. посібник. Ч. 1. Фонетика,
фонологія,
лексикологія,
морфологія,
синтаксис, стилістика. - Чернівці: Рута, 2008. 70 с.
Дане видання є спробою тематичної класифікації
(фонетика, морфологія синтаксис, стилістика)
предмету вивчення, який містить дидактичну
програму і може бути корисним для вчителів сучасної
румунської літератури у вищих навчальних закладах
України, а особливо для вивчення предмету
студентами спеціальності " "Румунська мова та
література".
265. Жерновей Г.Я. Румунська мова для вступних
іспитів = Limba romana pentru examenele de
admitere: навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2008.
- 50 с.
Цей дидактичний матеріал призначений
для
випускників шкіл з румунською мовою навчання в
Україні, які бажають продовжити навчання у вищих
учбових закладах України. Видання включає
тематичні розділи з фонетики, лексикології,
морфології, синтаксису, які пропонуються в якості
тестів на вступних іспитах.

100

266. Завдання з німецької мови для самостійної
роботи зі спеціальності "Географія": збірник
текстів і завдань / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Г.А. Лабовкіна,
Я.В. Бачинський. - Чернівці: Рута, 2008. - 84 с.
Видання містить вибрані оригінальні тексти з
географічної наки та завдання для самостійної роботи.
На базі текстів розкриваються обов’язковий словник
терміносфер «Фізична карта Землі. Корисні копалини
на планеті. Праця людини на різних континентах».
Завдання складаються з лексичних, граматичних та
інших видів вправ згідно з навчальною програмою
для
студентів
І-ІІІ
курсів
природничих
факультетів.Для студентів географічних факультетів.
267. Костянтин Федорович Герман: учений педагог - громадський діяч: бібліографічний
довідник / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Н.Д. Бабич. - Чернівці:
Рута, 2008. - 24 с.
Довідник виданий до 80-річчя від дня народження і
60-річчя науково-педагогічної діяльності провідного
ученого-діалектолога, доктора фізіологічних наук,
професора Чернівецького національного університету
Костянтина Федоровича Германа. Запропоноване
видання дозволить прослідкувати життєвий і творчий
шлях п. Германа, осягнути масштаби творчої
діяльності, наукових здобутків, стане прикладом для
наслідування колегам по роботі та вдячним учням.
268. Кушнерик В.І. Фоносемантизм: гіпотези і
факти / В.І. Кушнерик; Мін-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 420 с.
У монографії проводиться порівняльно-зіставне
дослідження явища фоносемантизму в англійській,
німецькій, російській та українській мовах. На основі
розробленої методики формалізованого подання
фонетичної та лексичної систем, а також на базі
лінгвоквантитативних експериментів вивчаються
фоносемантичні закономірності формування та
функціонування асоціативно-символічних значень
існуючих у свідомості людини в різних мовах світу,
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відношення між категоріями фонетичного і
лексичного значень, поняттям звучання та колірної
забарвленості звука та реалізації АС3 у синхронії та
діахронії. Для студентів філологічних факультетів,
факультетів іноземних мов, аспірантів, викладачів
вузів, наукових працівників.
269. Левицкий В.В. Семантические и фонетические
связи в лексике индоевропейского праязыка.
Опыт
квантитативного
анализа
этимологического словаря: монография /
В.В.
Левицкий;
Украинский
языковоинформационный фонд. - Черновцы: Рута,
2008. - 232 с.
За допомогою статистичних методів в книзі
досліджені фонетичні і семантичні зв'язки більш ніж
1900 індоєвропейських коренів, представлених в
етимологічному словнику індоєвропейських мов
Ю.Покорного. Статистичний аналіз індоєвропейської
лексики поєднується з етимологічним аналізом і
коментується
з
врахуванням
результатів
експериментального (психолінгвістичного) вивчення
символічного значення звуків. Книга цікава не тільки
отриманими в ній результатами, але і методами, які в
ній використовуються для лінгвістичного аналізу і
може
бути
рекомендована
науковими
співробітниками різних філологічних спеціальностей.
270. Лексичні труднощі в німецький мові =
Lexikalische Schwierigkeiten in der deutscheh
Sprache / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Л.В.
Гіков, Г.В. Гікова. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 16 с.
Запропонова робота являє собою серію відібраних і
систематизованих виразів, слів і речень, що
викликають труднощі в їх правильному використанні.
Враховано найбільш вживані випадки неспівпадання
лексичних значень в українській і німецькій мовах,
що є джерелом типових помилок студентів. У процесі
роботи над словом поряд з вивченням його значення
важливу роль відіграє вивчення його вживання, тобто
здатність сполучатися з іншими словами. Для
студентів, які вивчають німецьку мову як
спеціальність, другу і третю мову, та для
неспеціальних факультетів.
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271. Машинні технології пошуку інформації =
Machine technologies of knowledge discovery:
навч. посібник / ЧНУ ім. Ю.Федьковича; ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 100 с.
Мета посібника - допомогти студентам старших
курсів оволодіти навичками обробки комп'ютерних
текстів. Значну увагу зосереджено на сучасних
методиках та засобах роботи із інформаційними
джерелами даних у електронному форматі. Для
студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних
закладів та всіх, хто цікавиться проблемами
машинних технологій пошуку та обробки інформації.
272. Мензак П.П.
Не чекай похвали... (Про
одинадцяту Заповідь): афоризми, словесні
шаржі, притчі / П.П. Мензак. - Вид. 3-є, доп. і
перероб. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 78 с.
Книга члена Національної спілки журналістів України
- це гумористично-сатиричний тлумачний словничок
політичних
та
інших
термінів,
доповнений
афоризмами, словесними шаржиками, а також
спробою охопити думкою неохоплюване.
273. Навчальні тексти та завдання до розмовних
тем з німецької мови. Ч. ІІ / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. А.П. Агапій. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 32 с.
Посібник містить навчальні тексти до тем: "Молодь",
"Німеччина". Крім того подаються вправи на розвиток
умінь і навичок спілкування німецькою мовою в усній
та письмовій формах. Для студентів старших курсів,
які вивчають німецьку мову як другу іноземну мову.
274. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 370 - 371.
Германська філологія. - Чернiвцi: Рута, 2008. 304 с.
У випуску містяться статті, в яких розглядаються
питання лексикології, історії мови, фонетики, а також
статті присвячені видатним лінгвістам нашого часу.
Розрахований на філологів-германістів, науковців,
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аспірантів, викладачів старших класів шкіл і гімназій.
275. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 372. Германська
філологія. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 160 с.
У випуску містяться статті, в яких розглядаються
питання когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту,
перекладознавства, методики викладання іноземних
мов, а також рецензії та анотації. Розрахований на
філологів-германістів,
науковців,
аспірантів,
викладачів старших класів шкіл і гімназій.

276. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 382 - 384.
Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2008. 340 с.
У збірнику, присвяченому 95-річчю професора ЧНУ
Іларіона Іларіоновича Слинька, вміщено праці
провідних учених України В.І. Кононенка, А.П.
Загнітка, К.Ф. Германа, М.В. Степаненка, В.І.
Статєєвої, Н.В. Гуйванюк з проблем синтаксису
української мови, а також дослідження молодих
учених із різних навчальних закладів. У вступній
статті висвітлено основні напрями сучасних
синтаксичних досліджень та останні напрацювання в
галузі теоретичного синтаксису майже за півстоліття
(від часу Першої синтаксичної конференції, яка
відбулася у Львові у 1962 році к Львові). У п'яти
рубриках розділу "Мовознавство" надруковані
об'єднані за тематикою статті, присвячені проблемам
історії української мови, типології синтаксичних
одиниць,
семантики,
функціонального
і
комунікативного синтаксису, синтаксису художньої
мови тапубліцистики. Розділ Літературознавство"
містить статті молодих учених, присвячені творчості
Наталени Королевої, Сергія Єфремова та Романа
Купчинського. У рубриці "Хроніка" подано відомості
про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді
К
76.051.07
Чернівецького
національного
університету імені Ю. Федьковича у 2005 - 2007 рр.
277. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 386. Романо-
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слов'янський дискурс. - Чернівці: Рута, 2008. 140 с.
У збірнику висвітлюються граматичні, семантичні та
прагматичні особливості функціонування мовних
одиниць у романських мовах через їх системне
порівняння з іншими мовами, а також розглядається
питання деяких фольклоних аспектів функціонування
румунської мови на терені Північної Буковини.
Розрахований на філологів-романістів, науковців,
аспірантів, викладачів старших класів шкіл і гімназій.
278. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць на пошану професора
Б.Мельничука з нагоди його 70-річчя. Вип.
394-398. Слов'янська філологія. - Чернівці:
Рута, 2008. - 494 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300
экз. - 35.00 грн.
До збірника наукових праць увійшли статті,
підготовлені за тематикою доповідей, виголошених на
пленарному й секційних засіданнях Міжнародної
наукової конференції "Українське письменство
Буковини в загальнонаціональному літературному
контексті", присвяченої 70-річчю професора Б.І.
Мельничука. Видання розраховане на науковців,
викладачів, учителів-філологів, аспірантів, студентів.
279. Нетрадиційні джерела енергії: збірник текстів
із завданнями для домашнього читання з
німецької мови / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 42 с.
Видання укладене за новим німецьким правописом
відповідно до обсягу мовного матеріалу та
програмних вимог із німецької мови. Методична
розробка містить оригінальні фахові тексти
німецькою мовою, система вправ забезпечує
адекватне розуміння матеріалу, його інтерпретацію та
формування
комунікативної
компетенції.
Для
студентів
фізичного
та
інженерно-технічного
факультетів.
280. Німецька мова. Домашнє читання. Тексти та
завдання: навч. посібник для студ. філол.
факультетів / М-во освіти і науки України, ЧНУ
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ім. Ю.Федьковича; укл. Т.В. Бухінська. Чернівці: Рута, 2008. - 44 с.
До посібника ввійшли відомості про життєвий та
творчий шлях, оповідання Г. Граса та завдання для
них. Вправи сприятимуть закріпленню та активізації
лексичного та граматичного матеріалу, уможливлять
самоперевірку знань студентів. Для студентів
початкових курсів філологічних факультетів.

281. Основи інтелектуальної власності = Grudlagen
des geistigen Eigentums: [навч. посібник] / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: С.В. Кійко, Ю.Є. Кійко. Чернівці: Рута, 2008. - 80 с.
Навчальний посібник містить програму курсу,
методичні рекомендації, стислий виклад матеріалу
німецькою мовою з творчими завданнями для його
закріплення, а також короткий термінологічний
словник. Для студентів-германістів університетів.
282. Основи перекладознавства: навч. посібник /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; за ред. А.Є. Нямцу. - Чернівці:
Рута, 2008. - 312 с.
Мета запропонованого посібника - навчити студентів
теоретичному осмисленню лінгвокультурологічних
явищ, систематизувати необхідні знання з курсу
перекладознавства
з
урахуванням
специфіки
українсько-російського
перекладу,
показати
нормативність
явищ
міжмовних
перетворень,
тенденції їх ровитку й функціонування. Навчальний
посібник призначений для студентів гуманітарних
вузів,
які
вивчають
загальні
дисципліни
перекладознавства.
283. Основи теорії мовної комунікації: конспект
лекцій / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Рута, 2008. - 152 с.
Запропоноване видання складається з дев'яти тем, в
яких розглядаються теоретичні засади формування
нової лінгвістичної дисципліни й висвітлюються її
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основні поняття й проблеми. Для студентів вищих
навчальних закладів, які вивчають теорію комунікації
як одну із загальноосвітніх дисциплін навчального
плану.

284. Основи українсько-російського перекладу.
Практикум: навч. посібник для студ. ВНЗ / ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; за ред. А.Є. Нямцу. Чернівці: Рута, 2008. - 352 с.
У посібнику репрезентовано блок тестових завдань і
врпав
для
перевірки
теоретичних
проблем
перекладознавства (переклад як акт міжмовної
комунікації,
процесуальна
транслятологія,
текстологічні основи перекладу) та представлено блок
практичних
завдань
з
українсько-російського
перекладу одиниць усіх мовних рівнів. Здійснення
письмового і усного перекладу різностильових
текстів, в тому числі й художні, передбачено засвоїти
шляхом виконання низки практичних завдань.
Науково-методичне видання орієнтовано на студентів
філологічних факультетів ВНЗ, які вивчають
практичний курс перекладу.
285. Романова Т.О. Англійська мова = English for
Caterers and Restaurateurs : навч.посібник для
студентів
спеціальності
"Технологія
харчування
і
ресторанна
справа"
/
Т.О. Романова, О.В. Соловйова. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 224 с.
Навчальний посібник «English for Caterers and
Restauranteurs» розрахований на студентів І-ІІІ курсів,
які спеціалізуються у технології харчування та
ресторанній справі і відповідає вимогам програми
курсу «Англійська мова професійного спрямування».
Посібником можуть користуватись як студенти і
аспіранти зі спеціальності «Технології харчування»,
«Ресторанна справа», «Менеджемент готельного
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сервісу», так і всі ті, хто бажає поглибити знання з
англійської мови з цього фаху.
286. Структурно-семантичні
і
когнітивнодискурсивні
парадигми
сучасного
романського мовознавства. 16-18 жовтня 2008
року:
матеріали
Другої
Всеукраїнської
наукової конференції романістів / М-во освіти
і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: Рута, 2008. - 132 с.
Матеріали збірника висвітлюють різноаспектні
питання функціонування мовних одиниць у
романських мовах. З"ясовуються загальні питання
романського мовознавства, розглядаються проблеми
лексико-граматичної семантики мовних одиниць,
фразеології та термінології, лінгвістики тексту,
лінгвостилістики,
літературознавства,
теорії
перекладу, мовного дискусу та комунікативної
прагматики. Розрахований на філологів-романістів,
науковців, аспірантів.
287. Типологія перекладу: навч. посібник / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 96 с.
У посібнику окреслено основні підходи щодо
класифікації
типів
і
видів
перекладу,
схарактеризовано різновиди за жанрово-стильовою
приналежністю перекладних текстів – наукові,
офіційно-ділові, публіцистичні. Зосереджена увага на
трьох типах перекладу та їх різновидах – усному,
письмовому та машинному.
Науоково-методичне
видання
призначено
для
студентів
філолологічних
факультетів
вищих
навчальних
закладів,
які
вивчають
курс
перекладознавства.
288. Перекладацька практика в системі кредитномодульного
навчання
/
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 40 с.
Програма підготовлена на кафедрі слов'янської
філології та порівняльного літературознавства ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. Вона містить змістові модулі
перекладацьких практик ІІІ-х та ІV-х курсів,
практичні завдання з проблем письмового перекладу,
перелік тем рефератів; методичні рекомендації щодо
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виконання завдань практики.
289. Практикум з польської мови / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 52 с.
Мета запропонованої розробки - забезпечення
розвитку
та
використання
студентамиміжнародниками повсякденного аспекту мовлення у
їх професійній діяльності. Спеціальна лексика, вправи
на розвиток навичок українсько-польського перекладу
сприятимуть становленню та поглибленню знань
студентів
спеціальностей
"Країнознавство"
та
"Міжнародна інформація".
290. Романова Т.О. Англійська мова = English for
Caterers and Restaurateurs: навч.посібник для
студентів
спеціальності
"Технологія
харчування
і
ресторанна
справа"
/
Т.О. Романова, О.В. Соловйова. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 224 с.

291. Румунська мова = Limba romana: збірник
текстів для переказів із творчими завданнями
для державної підсумкової атестації. 11 клас /
укл. Є. М. Маноїл. - Чернівці: Технодрук, 2008. 92 с.
В запропонованому збірнику подається методика
написання переказів, поради старшокласникам щодо
обсягу
необхідного
матеріалу.
А
також
обговорюються принципи оцінювання робіт.

292. Словник методичних термінів=Methodisches
Lehrerlexikon: посібник для вчителя /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Управління освіти і науки, Обласний ін-т
післядипломної
педагогічної
освіти.
Вижниця: Черемош, 2008. - 68 с.
Зміна підходів до вирішення проблем освіти у галузі
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викладання іноземних мов висуває нові вимоги до
підготовки вчителя та його кваліфікаційної
характеристики. До переліку основних вимог до
професійних знань і умінь вчителя іноземних мов для
успішного виконання професійних обов'язків входить
методичний компонент, тобто вимоги до теоретичної
та практичної підготовки. Складовою теоретичної
підготовки є знання методики іноземної мови.
уміння
Практична
підготовка
передбачає
реалізовувати вчителем навчальну функцію, тобто
кваліфіковано застосувати сучасні принципи, методи і
засоби навчання іншомовного спілкування. Посібник
методичних термінів допоможе вчителям у успішній
реалізації вищезазначених функцій, здійсненні
гностичної та конструктивно - плануючої функції.
Матеріали посібника розраховані на вчителів середніх
загальноосвітніх навчальних закладів, студентів
педагогічних
спеціальностей,
що
здобувають
кваліфікацію вчителя німецької мови.
293. Тейєр Дж.
Кумедні оповідання = Funny
Stories: читанка для учнів молодш.класів із
поглибленим вивч. англ.мови / Дж. Тейєр; Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. Чернівецький обласний ін-т
післядипломної пед. освіти ЗНЗ №24). Чернівці: Рута, 2008. - 80 с.
Читанка англійською мовою для учнів молодших
класів із поглибленим вивченням англійської мови.

294. Тексти для домашнього читання з німецької
мови та завдання до них / М-во освіти і науки
України,
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
Т.В. Бухінська. - Чернівці: Рута, 2008. - 50 с.
До посібника ввійшли біографія, відомості про
творчість і оповідання П. Зюскінда "Контрабас" та
завдання до нього. Вправи сприятимуть закріпленню
та активізації лексичного та граматичного матеріалу,
уможливлять
самоперевірку
знань
студентів.
Посібник передбачений для студентів початкових
курсів педагогічного факультету.
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295. Українсько-угорський, угорсько-український
словник термінології. - Чернiвцi, 2008.
Основне завдання словника - допомогти учням
співвідносити засвоєні рідною мовою терміни та
наукові поняття певної галузі знань з такою ж
лексикою державної української мови. І навпаки мови державної з мовою рідною. Перекладний
українсько-угорський - угорсько-україський словник
термінології розраховаий на учнів та вчителів
загальноосвітніх шкіл і шкіл нового типу - ліцеїв,
гімназій тощо.
296. Українська система найменувань адресата
мовлення: [колективна монографія] / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 304 с.
У монографії здійснено комплексний аналіз
української системи назв адресата мовлення:
встановлено основні параметри й напрями вивчення
такої системи, здійснено опис її фрагментів з лексикосемантичного,
прагматичного,
стилістичного,
мовноетикетного та лінгводидактичного поглядів на
загальнослов'янському культурно-мовному тлі з
урахуванням
національної
специфіки.
Для
мовознавців, студентів-філологів.
297. Широких
К.
Маме-лошн.
Українськоєврейський (ідиш) розмовник / К.Широких,
М.Файнер. - Чернiвцi, 2008.
Це видання - складова авторського проекту
відродження культури їдиш в Україні, до якого
входять видрукуваний торік посібник із вивчення
мови їдиш та українсько-єврейський (їдиш)
розмовник "Маме-лошн". Метою проекту є
повернення євреїв до рідної мови, маме-лошн, й
ознайомлення неєвреїв зі скарбницею їдишкайту.

ФОЛЬКЛОР
298. Казки Буковини: в 4-х кн., Кн. 2 / записав, упор.
і літерат. опрац. М.Зінчук. - Чернiвцi: Прут,
2008. - 374 с.
До книги ввійшли народні казки, записані у східних
придністровських районах Буковини (Хотинський,
Кельменецький, Сокирянський райони) протягом 70-
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80-х рр. ХХ ст. Враховуючи, що ніхто з
фольклористів у цих східних придністровських
районах Буковини досі казок не записував, а матеріал
тут цікавий і самобутній, упорядник вирішив
приділити цій місцевості особливу увагу і попрацював
тут більше, ніж будь-де на Буковині. Із чотирьох книг
буковинських
казок
дві
присвячені
саме
північнобессарабським районам. Серед казок цього
краю переважають фантастичні, тому пропонована
книга упорядкована майже повністю фантастичними
казками.
299. Ой зацвіла червона калина: народні пісні
Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація
мелодій та упор. К.Смаля. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2008. - 296 с.
"Ой зацвіла червона калина" - другий пісенний
збірник з голосу відомої народної співачки Уляни
Петрівни Кот. До нього увійшло 150 народних пісень
Полісся, записаних у с. Крупове Дубровицького
району на Рівненщині. Майже всі пісенні перлини з
нотним записом публікуються вперше.
300. Пісні з наддністрянського села / фольклорні
записи та упор. А.Яківчука; нотація мелодій
К.Смаля. - Чернівці: Зелена Буковина, 2008. 416 с.
У виданні йдеться про історію і пісенні традиції
с.Горошова що на Тернопільщині. Цю збірку можна
впевнено вважати найбільш повним зібранням
пісенного фольклору одного села. Тут вміщені майже
400 пісень різних жанрів. Фольклорні записи
А.Яківчука, нотація мелодій К.Смаля - знаних і
відомих краєзнавців. Праця збагатить українську
фольклористику цінними пісенними перлинами і
послужить справі збереження та відродження
народної пісенної творчості.
301. Українські народні казки. Книга 21. Казки
Закарпаття / Ін-т українознавства М-ва освіти і
науки України; запис., упор., літ. опрац.
М.Зінчук. - Чернівці: Прут, 2008. - 432 с.
Пропонований том є двадцять першою книгою
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унікальної 24-томної серії українських народних
казок, збиранню, впорядкуванню та літературному
опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років.
Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000
казок. У пропоновану книгу ввійшли казки
самобутнього етнографічного району України Закарпаття, записані у кінці минулого - на початку
нинішнього століть. Мову казок наближено до
літературної, але найхарактерніші діалектизми,
іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції
збережено. Для широкого кола читачів.
302. Українські народні казки. Кн. 22. Казки
Закарпаття / Ін-т українознавства М-ва освіти і
науки України); запис., упор. і літ. опрац.
М.Зінчук. - Чернівці: Прут, 2008. - 384 с.
Пропонований том є двадцять другою книгою 24
томної серії українських народних казок, збиранню,
впорядкуванню та літературному опрацюванню яких
автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу
вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану
книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного
району України - Закарпаття, записані у кінці
минулого - на початку нинішнього століть. Мову
казок наближено до літературної, але найхарактерніші
діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні
конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано
у словнику наприкінці книги.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
303. Довгань О.Г. Із джерел літератури і мистецтва
Буковини: перша книгосерія / О.Г. Довгань. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 264 с.
Книга Оксани Довгань під образною назвою "Із
джерел літератури і мистецтва Буковини у своєрідній
формі висвітлює життєвий і творчий шлях Павла
Дворського, Левка Дутківського, Андрія Кушніренка,
Василя Селезінки, Івана Фостія. Робота ця,
зініційована автором у Чернівецькій обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка,
стане початком народження цілої серії подібних книг.
Перша серія книг "Із джерел літератури і мистецтва
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Буковини" об'єднує під своїм крилом п'ять окремих
книжок: "Покликаний долею співати", "Смерічці" дав
голос", "В тісних обіймах музики", "Любов'ю місто
обгорнув", "У творчому пориві".
304. Дорошовецький сівач: репортажі, інтерв'ю. Чернiвцi: Зелена Буковина, 2008. - 68 с.
У цій книжці зібрано репортажі та інтерв'ю з
літературних
заходів
присвячених
роковинам
народження письменника, надучителя і першого
фотоаматора Буковини І.М. Бажанського, які
упродовж семи років відбувалися у Дорошівцях, Вікні
і Вашківцях. Книга видана до 154-річчя з дня
народження І.М. Бажанського.

305. Кирієнко Н. М. ''Я вернувся до тебе, отчизно
моя...'' Естетична система Михайла Ореста /
Н.М. Кирієнко. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 192 с.
Монографію присвячено з'ясуванню прикметних
ознак, оригінальності естетичної системи Михайла
Ореста, осмисленню шляхів її реалізації у
художньому
слові.
Проаналізовано
структуру
поетичного світу митця: визначено природу образу
ліричного
героя,
схарактеризовано
специфіку
художнього часопростору лірики Михайла Ореста.
Описано стильові засоби, ключові слова, систему
кольорів світові мотиви (образи), найбільш типові
тропи, своєрідність ритміки й метрики його
поетичного
доробку.
Для
літературознавців,
викладачів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться
проблемами української літератури.
306. Літературно-мистецька Буковиніана - 2008:
(Методично-бібліографічні
матеріали)
/
Управління
культури
Чернівецької
облдержадміністрації,
Чернівецька
обл.
універс. наук. б-ка ім. М.Івасюка; ред.
М.М. Довгань.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 92 с.
Методично-бібліографічні матеріали "Літературномистецької Буковиніани - 2008" розкривають
життєвий і творчий шлях відомих людей Буковини,
які внесли вагомий вклад в її духовну скарбницю:
І.Бажанського,
М.Бучка,
С.Майданської,
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Є.Ярошинської,
Г.Тарасюк,
Н.Бабич.
Форми
популяризації творчості цих митців, можуть
використати в своїй роботі працівники закладів
культури та освіти, творчі об'єднання, лектори.
Матеріали можуть служити для широкого кола
читачів.
307. Питання
літературознавства:
науковий
збірник. Вип. 75 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Ін-т
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Чернівці: Рута, 2008. - 360 с.

308. Питання
літературознавства:
науковий
збірник. Вип. 76 / Ін-т літератури ім. Т.Г.
Шевченка
НАН
України,
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 240 с.
Випуск містить загальнотеоретичні та істориколітературні статті, розподілені за рубриками
"Поетика",
"Жанрологія",
"Історія
світової
літератури",
"Методологія",
"Компаративістика.
Транзитивні образи", "Рецепція. Інтерпретація",
"Літературознавча історіографія", "Гендерні студії".
Порушені в статтях літературознавчі проблеми
грунтуються
на
українськомовному,
російськомовному, польськомовному, англомовному,
німецькомовному та франкомовному матеріалі.
309. Художній
переклад:
статус,
проблеми,
жанрова своєрідність: навчальний посібник /
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 96 с.
Посібник має на меті познайомити студентів з
жанровими особливостями художнього перекладу та
його основними проблемами. У ньому сфокусовано
увагу на категоріях перекладності та неперекладності
поезії,
розглянутих
із
лінгвістичної,
літературознавчої, філософської перспектив, та
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особливостях перекладу драматичних творів.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
310. Антонюк Є.І. Жнив астральних міти: поезія /
Є.І. Антонюк. - Чернівці: Букрек, 2008. - 152 с.
Друга поетична збірка відомого музейника Буковини
Євдокії Антонюк-Гаврищук "Жнив астральних міти" тематично-жанрове продовження збірки "Червневі
чари". Автор дуже ретельний у підборі словесної
канви, що показує кобзарський речитативний стиль
українського фольку, яким нині не послуговується
майже ніхто. Пані Євдокія сміливо експериментує
щодо порядку слів у реченнях, нагнітань епітетів і
метафор, інверсій і прислів'їв. Євдокія Антонюк зразок зрілого національного "Я". Стилісти
порозкошують на сторінках збірки, вишукуючи
поєднання різноманітних стилів. А ті, хто хоче
стрітися з поезією не альбому, не вторинного, не
донорського гатунку - хай читають Євдокію Антонюк.
311. Бабич
Н.Д.
Небайдужим
поглядом:
публіцистика різних років / Н.Д. Бабич. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 176 с.
Дехто вважає газетні матеріали "одноденками", хоч і
блискітками, але згаслими. Але більшість бачить за
ними літописання нашого життя, з якого хтось колись
складе собі уявлення, яким було покоління минуле,
яким хотіло себе явити поколінню новому. І зробить
висновок, якими б варто бути задля неперервності
"золотої нитки" пам'яті.
312. Бабух В.І. Вовча година / В.І. Бабух. - Чернiвцi:
Прут, 2008. - 136 с.
Збірка ліричних віршів про душевний неспокій,
душевні переживання автора, його рідне село на
Заставнівщині, м. Чернівці, історичні події, що у різні
часи відбувались в нашому краї. А також про людське
милосердя і людську пам'ять про наше сьогодення.
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313. Ботюк В.
Філософські сандалі: поезії /
В.Ботюк. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 72 с.
"Філософські сандалі" лауреата літературного
конкурсу ім. Вадима Коваля 2007 р. - це поезії про цей
світ малоколірний, хаотичний, жорстокий, а подекуди
- відверто жорстокий, дивний, населений фантомами і
примарами. Часто прозирають авторські комплекси з
окремими філософськими дискурсами. Збагнути
глибинну основу цієї книжки зможе кожен читач,
адже в її основі - любов.
314. Василів-Базюк Л.Й. У вирі тоталітарних
режимів: повість / Л.Й. Василів-Базюк. - 2-е
вид. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 304 с.
Герої книги долають лихоліття, спричинені
українцями тоталітарними режимами - московським
більшовизмом, польським шовінізмом, німецьким
фашизмом. Усім своїм життям та вчинками вони
дають
приклад
високої
духовності,
уміння
протистояти найважчим випробуванням долі. Для
кожного, кому не байдужа доля становлення
української державності.
315. Венгринюк Х.Ю. Бог у стіні: поезії /
Х.Ю. Венгринюк. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. 108 с.
В поезії Христі Венгринюк поєднується західна і
східна філософія. Смерть і життя уособлені у зерні
опущеному в землю. Час поетеси не історичний, її час
- позачасся. Через усю поезію проходить мотив
боротьби між матеріальним і духовним, між земним і
небесним, тілесним і витонченим. Лірична героїня
поетеси у подорож до Бога бере всіх своїх друзів,
знайомих. Розраховане видання на любителів поезії.
316. Вієре А. Евадам = Evadam: мікророман e-mail
/ А. Вієре. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 32 с.
"Евадам" - мікророман про кохання між двома
молодими людьми (Адам і Єва)
317. Гоць П.Н. Пелюстя червоної рути: Кровинкою
серця про Буковину та Володимира Івасюка:
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поезії / П.Н. Гоць; ред. і авт. передмови С.
Дружинович; худ. оформ. автора книги . Чернiвцi: Букрек, 2008. - 24 с.
Володимир Івасюк - біль і гордість нашого народу пройшов через серце Петра Гоця близько і дотично.
Кілька
листів
і
фотопортрет
Володимира,
подарований ним Петрові Гоцю - це все, що лишилося
йому після трагічного зникнення композитора, а
перше спілкування було обнадійливим і могло
перерости у творчу дружбу. Не судилося. Буковина ж
близька поетові ще й іншими зв'язками - від Лесі
Українки - до її родички, чернівчанки Олени Кушти і,
безумовно, до Музею Володимира Івасюка в
Чернівцях.
318. Гочу С. Козуліни кручі = Priporul caprioarelor:
оповідання / С.Гочу. - Чернiвцi: Золоті
литаври, 2008. - 96 с.

319. Григорчук Н.В. Ступаю тихо на траву...:
вибрані поезії / Н.В. Григорчук. - Чернівці:
Рута, 2008. - 40 с.

320. Демченко В.Г. Сотворение гармонии: стихи /
В.Г. Демченко. - Черновцы: Зелена Буковина,
2008. - 240 с.
В запропоновану читачеві нову збірку віршів відомого
поета Віталія Демченка "Сотворение гармонии" -
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увійшли, за незначним винятком, вірші, написані за
останні 2 роки. По тематиці вони - продовження
поетичної розмови, розпочатої в попередніх книгах:
"Тополя вдоль Млечного Пути", "Отзвучие
наскальных писаниц", "Сахара толпы", "Муравьиный
ручеек", "Вникаю в суть земного бытия". Це - місце і
роль Творця в нашій різнобарвній буденності,
гармонійний розвиток і єднання Світотворення.
Значне місце в збірці займають рядки про
спілкування, любов, співчуття і співпереживання. Про
високу ціну гідності та честі.
321. Єремійчук М.С. Де слід незримий залишивсь/
М.С. Єремійчук. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 148 с.
Друга книга Марії Єремійчук, поезія та проза, - це
сконцентровані думки й переживання, що йдуть із
глибини душі, сюжети з власного життя та плетив
чиїхось доль. Ця збірка відкриває світ автора,
залюбленого у свій край, Україну, рідний народ і
материнське слово. Справжній патріотизм, щирість
почуттів, любов і біль серця не залишать читачів
байдужими.
322. Загублена арфа: антологія німецькомовної
поезії Буковини / концепція вид., пер.,
передмова, біобібліогр. довідки П.Рихла. - 2-е
вид., доп. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 608 с.
Антологія
"Загублена
арфа"
репрезентує
німецькомовну поезію Буковини міжвоєнного періоду
(1918 - 1940/44), а також повоєнну поетичну творчість
її представників у діаспорі. До книги включено вірші
24 поетів, які засвідчують тематичне, жанрове та
формальне розмаїття цієї затонулої поетичної
Атлантиди.
323. Заставная Н.В. "Полет души": сборник стихов
в трех частях / Н.В. Заставная. - Чернiвцi:
Золоті литаври, 2008. - 100 с.
В збірці "Політ душі" є частинка енергії всіх, хто хоч
якось причетний до її зльоту, хто допомогав духовно,
морально, фізично, адміністративно. Авторка збірки
вдячна Долі за всіх людей, які вона їй подарувала в
цьому житті. Вірші Наталії - це слова підтримки,
розуміння і любові... Книга адресована всім
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стражденним і мандрівним душам, які шукають Себе.
324. Івасюк М. Г. У царстві вертухаїв: роман у
новелах / М.Г. Івасюк; упоряд. О.М. Івасюк;
авт. передм. С.В. Майданська. - Чернівці:
Місто, 2008. - 182 с.
Відомий
український
письменник,
науковець,
громадський діяч М.Г. Івасюк (1917 - 1995) працював
над книжкою у 80-х на початку 90-х років минулого
століття. Твір публікувався фрагментами в різних
періодичних
виданнях.
А
розділ
"Крижана
лихоманка" надруковано у збірці прозаїка "Сповідь
Аріадни". Нині читач має змогу вперше ознайомитися
з повним текстом твору.
325. Ізворан-Чернеуцяну В. Осінь білих хризантем
= Toamna crizantemelor albe / В.ІзворанЧернеуцяну; ред. Е.Скіпор. - Чернiвцi: Прут,
2008. - 124 с.
В книзі "Осінь білих хризантем" ввійшли вірші про
природу, життя, філософію, які надрукував автор у
різних періодичних виданнях. Як журналіст, Василь
Ізворан-Чернеуцяну друкувався протягом багатьох
років в газетах. Це матеріали на різні теми, в
основному про своїх односельчан з села Волоки
Глибоцького району. В цій книзі є також матеріали
про нього і декілька фотографій. Надіємось, що
читачам сподобається.
326. Кибич
Н.О.
А
дзвони
мовчали...:
(Біографічний роман-дилогія) / Н.О. Кибич. Вижниця: Черемош, 2008. - 140 с.
У книзі Надії Кибич розповідається про славний,
високопатріотичний рід Симаків з села Виженка,
господарів своєї долі, мудрих українців. Понад усе
вони любили землю свою праматірну, уміло газдували
на ній. А в роки лихоліття боронили рідний край від
свавілля чужинців, боролися за незалежність України.
Це хвилююча оповідь про людей, яких називали
цвітом української нації, це реквієм по долях
безневинно закатованих сталінськими опричниками.
Для широкого кола читачів.
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327. Кириляк С.В. Цвіт на бистрині: вибрані поезії /
С.В. Кириляк. - Вижниця: Черемош, 2008. 154 с.
Нова
книга
"Цвіт
на
бистрині
(вибране)
буковинського поета Степана Кириляка - то сповідь
про сокровенне. В ній вміщено кращі твори з
поетичних збірок "Татові вози", "Очима квітів
польових", "На полонині вічної краси", а також нові
вірші (розділ "І світить світ у часі між літами"). Про
що вони? Про це, дорогий читачу, ти дізнаєшся,
заглянувши у світлицю поетового серця, трепетного,
люблячого, щирого. Віршам притаманні тонкий
ліризм, душевність, яскрава образність, філософське
осмислення буття.
328. Клим-Грабницький
В.О.
Художник
і
провінційний спрут: роман / В.О. КлимГрабницький. - Вижниця: Черемош, 2008. 308 с.
"Художник і провінційний спрут" - перший роман
Володимира Клима-Грабницького, сюжет якого
охоплює 1940 - 2000 рр. Основні події розгортаються
в передгірному містечку на Буковині, колишніх
теренах Румунії, Радянського Союзу і нинішньої
України. Зображено життя та творчість Художника,
який незважаючи на загрози від "спрута" не занепав
духом, не спився, не піддався руйнації повінційної
іржі в умовах панування комуністичної системи, її
розпаду, творення нової країни, бо його втримали на
поверхні не лише повсякденна праця, але й перш за
все любов, одержимість до мистецтва. Головний
герой роману власним чином підтвердив, що у житті
завжди є місце для подвигу.
329. Коваль С.В. Буковинський Парнас: пародії,
епіграми / С.В. Коваль. - Чернiвцi: Прут, 2008. 48 с.
В черговій, п'ятій, книзі автора зібрано пародії (часом
дошкульні), епіграми на літераторів, які народилися,
навчалися, мешкали чи й нині мешкають у Чернівцях.
В особливій творчій манері передається власне
бачення автора, яке може не співпадати з нашими
думками, але має право на життя.
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330. Колодій В.Д.
З вогню і квітів: книга
перекладів / В.Д. Колодій. - Чернівці: Букрек,
2008. - 360 с.
Відомий український письменник Віталій Колодій за
свою перекладацьку діяльність удостоєний ряду
престижних міжнародних літературних премій - імені
Міхая Емінеску, Спілок письменників Румунії та
Молдови, відзначений дипломом всесвітнього
поетичного форуму, що проходить під егідою
Академії "Париж - Бухарест". В його інтерпритації
українською мовою прийшло до читачів чимало
віршів і поем представників класичної та сучасної
літератур - К.Єрзнкаці, М.Емінеску, І.Буніна,
В.Брюсова,
П.Целана,
Д.Гуліа,
Б.Шинкуби,
А.Малдоніса, Г.Шенгелі, Д.Кедріна, В.Солоухіна,
О.Чухонцева та ін. У цій книзі особливо широко
поданий розділ румуномовних авторів, життя і
творчість яких тісно пов'язані з Буковиною. Із
осяжного перекладацького набутку поета тут вміщені
найбільш значні праці - з принагідними коментарями
та біографічним матеріалом.
331. Колодій В.Д. Зоря над прірвою: книга прози /
В.Д. Колодій. - Чернівці: Букрек, 2008. - 408 с.
Вміщені у книзі вибраних прозових творів лауреата
престижних міжнародних літературних премій,
відомого українського письменника Віталія Колодія
повісті, новели й етюди оповідають про події та
людей історичного минулого і сучасної доби. Вимір
істинного визначається тут категоріями сумління,
добра і справедливості та осягається через жорсткі
доленосні випробування.

332. Костюк-Друкман Л.
Так уж случилось... /
Л.Костюк-Друкман. - Черновцы: Букрек, 2008. 344 с.
Книга Лілі Костюк-Друкман - це на просто історії з
емігрантського життя, не просто розповіді про цікавих
і талановитих людей, які з милості долі опинилися по
той бік океану - у Сполучених Штатах Америки. Це палітра людських почуттів і переживань. Вона не
залишить байдужим нікого, хто має неспокійне серце,
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здатне любити і співчувати. Книга розрахована на
широке коло читачів.
333. Креймерман Є.М. Зимові казки: вибрана
лірика / Є.М. Креймерман. - Чернiвцi: Марія,
2008. - 162 с.
Нова збірка чернівецької поетеси привертає увагу
своєю ліричністю, роздумами над життям, оцінкою
певних сучасних подій і явищ. Книжка буде цікавою
всім хто цікавиться творчістю буковинки Єви
Креймерман.

334. Кукульняк В.Д. Чернівчанка: п'єса у 5-ти діях /
В.Д. Кукульняк. - Чернiвцi: Місто, 2008. - 64 с.
Нині, коли знецінюються найкращі людські чесноти людяність, доброта, працелюбність, любов, коли
вимирають села, бо молодь зневірились у перевагах
життя на селі, п'єса Василя Кукульняка "Чернівчанка"
набирає
особливої
ваги.
Відомий
дитячий
письменник-казкар звернувся до нового для нього
жанру - драми, аби сценічно підкреслити: любов і до
людини, і до землі, кохання, родинні стосунки - це
велике багатство, яке дає нам життя. Його треба
берегти, його треба шанувати. Лише тоді кожен з нас
може бути щасливим.
335. Лазарук М.М. Черн: зухвалі візії: поезія /
М.М. Лазарук. - Чернівці: Букрек, 2008. - 96 с.
"Черн: зухвалі візії" - друга поетична збірка молодого
автора з Чернівців Мар'яна Лазарука - це своєрідний
екскурс у давнину рідного міста, спроба через його
історії осмислити сьогодення, а також роздуми про
духовні пошуки людини, її втрати та надії.

336. Лепех С. Все про кохання, все про любов...:
лірика / С.Лепех. - Чернiвцi: Букрек, 2008. 96 с.
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У своїй збірці поезій Степан Лепех ніби розповідає
історію одного кохання. Якщо простежити змістовно
почуттєву канву переживань поетичних героїв автора
від першого до завершального вірша - це захоплива
новела у віршах. Книга розрахована на широке коло
читачів.

337. Лижник Я.Р.
Чорний острів: новели та
оповідання / Я.Р. Лижник. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2008. - 128 с.
Герої збірки новел та оповідань, ймовірно,
народилися під зодіаком, в якому найбільшою є
планета Чорний острів. Чи не тому вони страждають,
але знаходять у собі сили йти назустріч хай
крихітному, але щастю.
338. Лупул
О.В.
Парад-машкарад:
байки
/
О.В. Лупул. - Чернівці: Рута, 2008. - 52 с.
Це нова книга буковинського письменника, до якої
входять написані живою народною мовою байки, що
викривають різні соціально-побутові і моральні
недоліки
нашого
суспільства,
реалістично
відтворюють
галерею
типових
представників
чиновницько-бюрократичного та адміністративного
апарату типізують явища громадського життя нашого
часу.

339. Малый А. Навстречу: поезії / А.Малый. Черновцы: Технодрук, 2008. - 88 с.
"Жизнь любит тех, кто смело смотрит ей в глаза" основний лейтмотив поезії і філософських ессеїв
книги. Суть людського буття, творча сила розуму,
наше сьогодення в якому прогресуюче невігластво
перетинає шлях до розуміння людського призначення
- питання які змушують читачів думати, аналізувати,
шукати відповіді.
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340. Мелешко В.А. Шляхова рапсодія: проза,
поезія, публіцистика / В.А. Мелешко. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 92 с.
Сучасне і недалеке минуле полтавського степу,
буковинського підгір'я, чернігівського полісся чисто і
свіжо дихають з життєвих доріг, висвічуючи сердечну
прихильність письменника. У "Шляховій рапсодії", на
відміну від попередніх книг, автор пропонує читачам,
сподіваючись на прихильність, окрім новел та
оповідань, дещо з "віршиків", публіцистики, спогадів.
Для широкого кола читачів.
341. Мельник П.О. Крутими стежками покликання:
художньо-публіцистична
оповідь
/
П.О. Мельник. - Чернівці: Прут, 2008. - 104 с.
В художньо-публіцистичній книзі, яку читач тримає в
руках, ідеться про нелегкий шлях лікаря, кандидата
медичних наук, асистента кафедри дитячої хірургії з
курсом ЛОР хвороб і стоматології Буковинського
медичного
університету
Павла
Олексійовича
Мельника. Щирої та плідної вам зустрічі з
неординарною, доброю й принциповою в справах
захисту потерпілого, гуманною й братолюбною
людиною, нашим шановним земляком-буковинцем.
342. Мотреску-Попеску М. На межі реальності і
мрій = Intre vis si realitate / М.МотрескуПопеску. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 194 с.
Це перша книга вчительки з Красни Марії Іванівни
Мотреску-Попеску. Сюди входять поезії та невеличкі
оповідання для дітей. Доповнюють збірку декілька
розповідей про сталінські репресії, а також листи її
батька до матері та дітей з далекої Карелії, куди він
був репресований. А також все що було надруковано
про неї в різних газетах. Книга має багато малюнків, а
наприкінці - життєвий шлях авторки в фотографіях.
Книга розрахована на широке коло читачів.
343. Нагірняк І.С. Озирнися з Гострої Скали:
новели та оповідання / І.С. Нагірняк. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 240 с.
Знаний в Україні буковинський письменник Іван
Нагірняк - лауреат Всеукраїнської літературної премії
імені Михайла Чабанівського та обласної літературно-
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мистецької премії імені Сидора Воробкевича презентує читачеві нову книгу новел та оповідань
"Озирнися з Гострої Скали". В ній з достатньою
художньою
виразністю
і
правдивістю
відзеркалюються будні та свята, вчинки і помисли
звичайних сільських людей. Для пропонованих творів
притаманні новелістична динаміка, стрімкий розвиток
сюжету, вмотивована, часом несподівана, розв'язка.
ще
Відчувається,
що
доволі
молодий,
незаанґажований
член
Національної
спілки
письменників України ретельно працює над словом, у
творчому пошуку крок за кроком освоюючи складні
новелістичні секрети майстра цього жанру - Василя
Стефаника.
344. Нагірняк І.С.
Окрилені долі: нариси /
І.С. Нагірняк. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 344 с.
Герої книги "Окрилені долі" - наші сучасники, ті,
кому небайдужа доля України, хто не стоїть осторонь
її творення. Їхні помисли, умови життя і праці
викристалізовують найкращі якості людини, дають
змогу пізнати правдиву, на перший погляд буденну, а
насправді - народну історію держави. У книжці
проглядаються біблійні мотиви, тож і пізнається в ній
вічна істина, про яку О. Радищев сказав: "Тільки тоді
станеш людиною, коли навчишся бачити людину в
іншій".
345. Обираючи шлях: поезія, проза, публіцистика
[збірка творів переможців Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням] / Мін-во освіти і науки
України, Ін-т інноваційних технологій і змісту
освіти. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 160 с.
Сьомий Всеукраїнський конкурс учнівської творчості,
присвячений Шевченківським дням, традиційно
висвітив імена юних обдарованих новобранців
художнього Слова – поезії, прози, публіцистики. У
своїх творах вони схвильовано роздумують про
історичну долю України і щиро вболівають за її
майбутнє, сміливо підносять високі ідеали Великого
Кобзаря для власного духовного розвитку і
становлення на життєвій дорозі та зворушливо
зізнаються у любові до найрідніших...Роботи
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переможців та лауреатів дістали відповідні відзнаки і
рекомендовані до друку в цьому збірнику.
346. Паращук С.О. Золоті слова: поезії /
С.О. Паращук. - Чернiвцi: Місто, 2008. - 112 с.
"Золоті слова" - нова книга українського поета Сергія
Паращука. До неї входять науково-філософська
Теорія генної реставрації людини і всього живого та
численні вірші, у яких осмислюється людина і
людство, людина і Космос.

347. Палій П.П. Їхав я на білому коні ...: лірика /
П.П. Палій. - Чернiвцi: Букрек, 2008. - 200 с.
Цей том складають твори з попередніх видань різних
років, на яких автор намагався акцентувати увагу
читача. До окремого розділу увійшли нові поезії
останнього часу. Це і громадянська та інтимна лірика,
і пейзажні замальовки, і тривожні роздуми над суттю
людського буття.

348. Півторан І. Голос минулого: поезії / І.Півторан.
- Чернiвцi, 2008. - 148 с.
В нову збірку увійшли поетичні твори, які автор
написав впродовж останніх двох років, а також окремі
виправлені вірші з попередньої збірки "Тіло і душа".
Читачі знайдуть у виданні поетичні твори про
Чернівці, рідну мову, все прекрасне і вічне. А також
байки, поему-гуморину, любовну лірику і багато
іншого.

349. Себбар Л.
Жасмін із зелено-чорним
відтинком: збірка новел / Л.Себбар; пер. на
укр. І.Логвінова. - Чернівці: Технодрук, 2008. 102 с.
Збірка 10 новел Лейли Себбар у перекладі Ігора
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Логвінова - перша спроба познайомити українського
читача з невідомою досі магрибською літературою.
Перекладені новели яскраво відображають головні
риси магрибського феномену: трату ідентичності,
гібридну
ментальність,
питання
гендеру
та
висвітлюють
непересічний
авторський
стиль
франкомовної письменниці, її постмодерністську
манеру.
350. Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини...:
поезія, проза / Т.А. Севернюк. - Чернівці:
Золоті литаври, 2008. - 280 с.
У книзі, присвяченій 600-річчю буковинської столиці,
поетеса розповідає про визначних діячів краю, які у
різні роки жили і працювали в Чернівцях. З багатьма
із них вона зустрічалась особисто, прятелювала, була
пов'язана спільною працею. Звертаючись до читачів
даної книги, авторка пише: "Сподіваюсь, що це
подячливе моє слово торкнеться їхньої небесної оселі
і зігріє хоч трішечки - ще нині сущих тут, на рідних
обширах дорогої землі нашої..." Книга буде цікавою
широкому колу читачів.
351. Сенчик О.Р. Замах на міраж: роман /
О.Р. Сенчик. - Чернівці: Місто, 2008. - 264 с.
Дія
роману
відбувається
в
одному
з
наймальовничіших місць Європи - Чернівцях. Олігарх
Петро Малюта хоче стати народним депутатом, і
окрім грошей, яких у нього й кури не клюють, йому
ще хочеться мати реноме народного поборника за
долю Вкраїни у прикрі часи, але екс-дружина,
талановита
журналістка
Орися
Віталіївна,
перешкоджає цьому. Розлючений багатій мстить...
352. Сенчик О.Р. Струшена роса: Романели /
О.Р. Сенчик. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 240 с.
Головна тема творів Олега Сенчика: поразка жіночої
індивідуальності
через
нав'язані
суспільством
гендерні ролі. Мовна палітра автора вражає
багатством і розмаїттям. Так психологічно густо й
водночас так свіжомовно мало хто пише в сучасній
українській прозі. Книга буде цікавою всім, хто
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цікавиться творчістю письменника.
353. Снегирев Л. Дюжина історій про кохання /
Л.Снегирев. - Чернiвцi, 2008
Книга Льва Снегірьова - це розповіді про кохання у
найбільш різноманітних його проявах і з багатьма
психологічними моментами. Доля окремих героїв ще
раз підтверджує, що не тільки навколишій світ, але й
особистий вибір робить нас тими, хто ми є.
Розрахована на широке коло читачів.

354. Час Фенікса: Німецькомовна поезія Буковини
= Phonixzeit: Deutschsprachige Dichtung der
Bukowina
/
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина, Німецький культурний
центр, Центр Буковинознавства, 2008. - 43 с.
Дана збірка німецькомовної поезії Буковини включає
вірші одинадцятьох авторів, доля яких в окремі роки
була пов'язана з Чернівцями. Крім віршів українською
мовою читачі знайдуть у виданні відомості про поетів,
їх фотографії і оригінали поезій німецькою мовою.
355. Чернюк І.Н. Сповідь у дідівській хаті: поезії /
І.Н. Чернюк. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 68 с.
Це третя збірка поета. Її лейтмотивом є повернення
боргів тим, що залишились вже "як привиди".
Сторінки видання - це згусток болю і смутку за
дитинством, за коханими очима, за тими людьми що
стали еталоном життєвої позиції і були великими
особистостями, серцевиною нації. Йдеться про
Григорія Сковороду, Олену Телігу, Євгена Маланчука
та ін. Збірка складається з 5 циклів, доповнена
передмовою і примітками.

МИСТЕЦТВО І МУЗИКА
356. "Вернись із спогадів..." Володимир Івасюк
[Фотоматеріал]: фотоальбом: до 60-ліття
композитора і поета / авт. ідеї та упор.
Л.Криса; авт. тексту: М.Івасюк, Г.Івасюк,
О.Івасюк. - Львiв: УКРПОЛ, 2008. - 336 с.
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В альбомі розповідається про відомого українського
композитора і поета Володимира Івасюка (1949 1979), його життя і діяльність на основі
документальних фото та інших документів.
357. Демочко К.М. Мистецька Буковина: нариси з
минулого / К.М. Демочко. - Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - 336 с.
Композитор Сидір Воробкевич, співачка української
опери Філомена Лопатинська, актор Іван Захарко,
режисер Іван Дутка, музикознавець, педагог і
композитор Євсевій Мандичевський, український
музичний діяч, диригент, засновник і керівник
хорового товариства "Буковинський боян" та першої
на Буковині музичної школи ім. Лисенка у Чернівцях
Модест Левицький, співаки Модест Менцинський,
Орест і Денис Руснаки - це далеко не повний перелік
талановитої, яскравої плеяди визначних діячів
культури, що творили у рідному краї і за його межами
добротний засів на духовній ниві. На сторінках цієї
книги відтворюються маловідомі, а здебільшого
зовсім невідомі факти і явища з мистецького
минулого Буковини.
358. Дерда І.М. За знаком часу [Ноти]: вокальний
цикл на вірші Тамари Севернюк / І.М. Дерда. Чернiвцi: Букрек, 2008. - 124 с.
Пропонований вокальний цикл "За знаком часу" п'ята книга з авторської серії "Буковинська китиця"
заслуженого артиста України, соліста Чернівецької
обласної філармоії, доцента кафедри музики
Чернівецьокого національного університету імені
Юрія Федьковича, члена Національної Всеукраїнської
музичної спілки Івана Дерди. Солоспіви, що увійшли
до циклу, написані на вірші знаної української
поетеси з Буковини, заслуженого діяча мистецтв
України, члена Національної спілки письменників
України Тамари Севернюк. Рекомендовано як
освітньо-навчальний посібник для студентів та
викладачів вищих музичних навчальних закладів, а
також для збагачення вокального репертуару як
професійних співаків, так і співаків-аматорів.
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359. Добржанський
В.Ф.
Павло
Дворський:
людина,
композитор,
співак
/
В.Ф. Добржанський. - Чернівці: Місто, 2008. 224 с.
У книзі "Павло Дворський: людина, композитор,
співак"" пропонуються новели про життя митця в
пору його становлення та піднесення на найвищі
сходинки слави, зроблено спробу класифікувати
композиторські
твори,
подано
інформаційний
матеріал про зарубіжні поїздки, співпрацю з
побратимами по сцені та з шанувальниками
українського мистецтва. Книга розрахована на учнів
середніх шкіл та гімназій, студентів вищих
навчальних закладів, учителів шкіл та викладачів
вузів і просто на усіх тих, котрі шанують красу,
гармонію в житті і становлять еліту нашого
суспільства.
360. Дугаєва Т.І. Таланти Чернівців: [каталог
виставки] / Т.І. Дугаєва; Чернівецький
художній музей. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 52 с.
У 2008 році у Чернівецькому художньому музеї було
організовано
науково-дослідницьку
виставку
"Таланти Чернівців", автором якої є мистецтвознавець
Дугаєва Т. Поданий матеріал є результатом
проведеного нею дослідження маловідомих і
невідомих в Україні сторінок творчості художників,
які жили і творили у кінці ХІХ - початку ХХ ст. у
Чернівцях та з різних причин від 1930-40-х років
продовжили творчу діяльність за межами України.
Дослідження вперше знайомить з творчим доробком
десятків митців, чиї долі пов'язані з Чернівцями і які
стали відомими живописцями, скульпторами та
архітекторами країн Європи, Ізраїлю та США.
Наведено списки джерел та літератури. Опрацьовані
матеріали подані у вигляді біографічних довідок про
творчість
митців
та
численних
кольорових
репродукцій мистецьких творів художників, у
біографіях яких Чернівці позначені яскравою
сторінкою їх життя і творчості.
361. Конєв В.В. Симфонія століть. Чернівці:
минуле,
сьогодення,
майбутнє
(в
фотографіях) / В.В. Конєв. - Чернiвцi: Місто,
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2008. - 100 с.
Автор фотоальбому "Симфонія століть" В. Конєв
народився
в
м.
Чернівці.
Його
родовід
перехрещується з родом полководця - Маршала Івана
Степановича Конєва. Дід Федір був охоронцем
російського царя Миколи ІІ. Володимир - майстер
сучасної фотографії, митець, який відхилив військову
кар'єру, та прсвятив себе служінню мистецтву. Він рік
за роком спостерігає, вивчає, фотографує, малює
дороге його серцю рідне місто. В 1980 році в м. Києві
у видавництві "Мистецтво" побачив світ перший
фотоальбом автора - "Чернівці". Плодами його
творчості стали мініальбом "Арка", виданий в
Чернівцях у 2000 р., 7 каталогів власних експозицій
тощо. В Конєв продовжує творити - фотографує та
пише картини. Його творчість стала надбанням
широкого загалу. Автор організував більше 30
персональних виставок, брав участь у міжнародних,
всесоюзних, національних фотовиставках та проектах.
Його твори експонувались в багатьох країнах світу та
знаходяться в приватних колекціях. Надруковане
видання - це маленька "уява" автора, яка пов'язана з
теплом містечка, де існує стара архітектура та
буденність міських замальовок, створених ним, що
крокують до майбутнього.
362. Музичне краєзнавство Буковини [Ноти]:
хрестоматія. Навч. посібник. Вип. 5. Кароль
Мікулі. Присвячується 185-ій річниці з дня
народження
композитора,
600-річчю
м.
Чернівці / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 140 с.
До п’ятого випуску хрестоматії увійшла добірка
рідкісних музичних творів видатного буковинського
композитора ХІХ ст. зі світовим ім’ям Кароля Мікулі:
вокальні твори у супроводі фортепіано на слова
різних авторів, вокальний твір у супроводі органу,
фортепіанні твори, написані під впливом румунського
та українського музичного фольклору, два етюди для
фортепіано і фісгаромнії, балада для фортепіано та
скерцино для трьох скрипок.
Для студентів і викладачів навчальних закладів,
учителів загальноосвітніх і музичних шкіл, науковців,
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музикознавців, широкого кола
національної музичної культури.

шанувальників

363. Писарюк В.Д. Моя галерея: живопис і поезії /
В.Д. Писарюк. - Вижниця: Черемош, 2008. 28 с.
Книга живописця Віталія Писарюка - це своєрідна
галерея його власних картин і поезій. Особливе місце
митця у нинішньому часі, велика гуманність
людського серця і душі, збереження перлин рідного
краю - теми, які хвилюють автора.

364. Сабадаш С. Пісні, народжені рідною землею:
вибране і незабутнє / С.Сабадаш; Управління
культури Чернівецької облдержадміністрації,
Чернівецька обл. філармонія. - Чернівці:
Технодрук, 2008. - 98 с.
"Найкращі мої пісні були написані у Чернівцях. Там
мене любили і поважали" - сказав всесвісвітньо
відомий композитор С. Сабадаш родом з
буковинського села Вашківці. Збірка включає ноти і
слово його кращих, найбільш відомих пісень
більшість з яких сприймаються як народні. На
сторінках видання читачі також знайдуть передмову з
біографічною довідкою про композитора, а також
його інтерв'ю з нагоди 80-річчя.
365. Серце моє - Чернівці... Будинки-ювіляри 2008
року / Чернівецька міська рада, Муніципальна
б-ка ім. Анатолія Добрянського. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 16 с.
Буклет підготовлений за матеріалами авторської
програми «Історія вулиць та її жителів» наукового
співробітника ЧНУ імені Ю.Федьковича М.Д.
Никирси.

366. Скіпор Е. Співачка з неповторним талантом =
O privighetoare de munte cu nume de balada /
Е.Скіпор. - Чернiвцi: Прут, 2008. - 200 с.
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У даній книзі зібрано майже весь надрукований
матеріал про видатну співачку, фольклористку,
Заслужену артистку Молдови - Марію Іліуц, яка
народилася у селі Красна, Сторожинецького району.
У першому розділі читачі мають можливість віднайти
матеріали, присвячені їй, надруковані у Молдові (де
вона мешкає більше 30 років). У другому розділі
розміщені матеріали про Марію Іліуц, які були
надруковані в буковинських газетах та журналах. А
також книга містить багато фотографій про життя та
творчу діяльність фольклористки. Сподіваємось, що
ця книга виявиться корисною для всіх шанувальників
Марії Іліуц з Буковини та Молдови, та й взагалі для
усіх тих, хто цінує творчий шлях співачки.
367. Тутельман
Б.
Чернівці
=
Chernivtsi:
АртФотографії / Б.Тутельман. - Чернiвцi:
Місто, 2008. - 152 с.
Кожне місто має свій неповторний образ. Це людське
творіння, яке отримує автономну особистість, стаючи
своєрідним alter ego своїх мешканців. Чим старшим є
місто, тим більш виразним є його мета-ландшафт - це
вже не лише утилітарне нагромадження споруд, а
естетичний феномен, унікальне свідоцтво творчого
бачення багатьох поколінь. Майже в кожного
старовинного міста є своє обличчя, а часом і не одне.
Фотоальбом "Чернівці" - це дарунок художника до
шістсотріччя рідного міста. Це унікальний арт-проект,
створений і, що ще важливіше, пережитий видатним
митцем європейського масштабу. Альбом Тутельмана
- це спроба передати внутрішню, "буденну" красу
міста, його міфологему й трагічну умовність мовою
фотографії. Чернівці Тутельмана - це, перш за все,
Людина - вона віддзеркалюється в житті свого міста,
так само як і місто віддзеркалюється в ній. Обидві
частини проекту - архівні фото "старих" Чернівців та
авторські роботи Тутельмана органічно поєднуються
саме цією наскрізною "людиноцентричністю",
акцентуацією суб'єкта міського буття.
368. Хорова
музика
[Ноти]:
хрестоматія
з
диригування: навч. посібник. Вип. 3 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. А.В. Плішка. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 45 с.
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До хрестоматії увійшли хорові твори українських і
зарубіжних композиторів. Для студентів музичнопедагогічних спеціальностей вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів.

369. Хорові диригенти
Буковинського краю:
довідник-посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. А.В.
Плішка. - Чернівці: Рута, 2008. - 80 с.
Довідник-посібник подає відомості про творчу та
педагогічну діяльність диригентів Чернівецької
області. Для студентів і викладачів музичних і
музично-педагогічних
спеціальностей
вищих
навчальних
закладів,
учителів
музичних
і
загальоосвітніх шкіл.
370.

РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
371. Богословський вісник: збірник наукових
праць. №1 / Богословське відділення
Київської
Православної
Богословської
Академії
при
філософсько-теологічному
факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 280 с.
Богословський вісник укладено з наукових статтей
викладачів та студентів Богословського відділення
Київської Православної Богословської Академії при
філософсько-теологічному
факультеті
ЧНУ
ім. Ю.Федьковича, в яких розглядаються питання
історії, філософії та психології релігії. Для богословів,
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філософів, релігієзнавців, а також для усіх, хто
цікавиться сучасною богословською та світогляднофілософською думкою.
372. Історія релігієзнавчої та богословської думки
в Україні: методич. рекомендації до семінар.
занять / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Н.С. Мизак. - Чернівці:
Рута, 2008. - 88 с.
Курс "Історія релігійної та богословської думки в
Україні", який є міждисциплінарним утворенням на
стику суміжних наук: історії церкви, історії України,
філософії релігії, політології релігії, етнології релігії,
мистецтвознавства - подає загальні рекомендації для
студентів щодо підготовки до семінарських занять з
курсу "Історія регілієзнавчої та богословської думки в
Україні".
373. Марусяк М. (протоієрей). Книга Одкровення
апостола
Іоана
Богослова:
ісагогікоекзегетичний огляд: навчальний посібник /
М.Марусяк; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
Рута, 2008. - 176 с.
Книга Одкровення апостола Іоана Богослова, або за її
другою назвою - Апокаліпсис, - це пророча книга
Нового Завіту, в якій священний письменник через
розкриття явлених йому Господом дивних видінь,
сповіщає майбутні долі світу і людства. Для студентів
духовних
навчальних
закладів,
священників,
викладачів шкільного курсу "Християнської етики" і
як духовний провідник для кожного, хто хоче читати і
розуміти Святе Письмо. Однак необхідно пам'ятати
кожному, що довільно тлумачити зміст цієї книги
Церква не дозволяє.
374. Марусяк
М.
(Протоієрей).
Порівняльне
Богослів'я: навч. посібник / М.Марусяк;
Українська Православна Церква Київського
Патріархату, Івано-Франк. богословський ін-т.
- Чернiвцi: Рута, 2008. - 152 с.
Порівняльне Богослов'я - це наука, яка вивчає й
аналізує віровчення різних церков та віросповідань у
порівнянні із вченням Православної Церкви. Книга
ділиться на дві частини : 1 частина - Римсько-
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католицька Церква: устрій, особливості віровчення та
літургійної практики; 2 частина - Протестантизм:
історія виникнення, віровчення та напрямки.
Навчальний посібник укладено відповідно до
навчальної програми духовних навчальних закладів.
375. Науковий вісник Чернівецького університету:
збірник наукових праць. Вип. 389-390.
Філософія. - Чернівці: Рута, 2008. - 208 с.
Науковий збірник укладено з праць, які збігаються з
тематикою Міжнародної наукової конференції
"Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в
Україні" (Чернівці, 2008). Всебічно висвітлюються
специфіка постмодерністського розуміння релігійних
процесів, культурно-історичні витоки релігійності,
проблеми релігієзнавчої науки і освіти, світогляднофілософські засади духовності, методологічні питання
гуманітаристики тощо. Для викладачів, аспірантів і
студентів, а також широкого загалу зацікавлених
сучасною релігієзнавчою, світоглядно-філософською
та гуманітарно-методологічною думкою.
376. Релігієзнавство: навч. посібник для студ.
неспец. фак. / за ред.: В.І. Докаша, Г.Г. Коцур
та ін. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 288 с.
У навчальному посібнику подаються теми та плани
лекцій і семінарських занять, ключові поняття,
методичні рекомендації до семінарських занять,
питання для самостійного опрацювання, індивідуальні
навчально-дослідні завдання. Пропонується перелік
тем рефератів, контрольні та підсумкові питання,
зразки тестів. Посібник розрахований на викладачів,
студентів неспеціальних факультетів ВНЗ та всіх, хто
цікавиться проблемами релігієзнавства.
377. Релігія та соціум: часопис. № 1 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 136 с.
У часописі вміщено наукові статті, в яких
розглядаються питання історії, філософії та психології
релігії,
досліджуються
гносеологічні
засади
політології, етнології та географії релігії, а також
теоретико-методологічні проблеми соціології. Для
релігієзнавців, соціологів, філософів, культурологів, а
також усіх, хто цікавиться світоглядними і
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соціокультурними проблемами розвитку суспільства.
378. Релігія та Соціум: часопис. № 2 / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 152 с.
У часописі вміщено наукові статті, в яких
розглядаються питання історії, філософії та психології
релігії,
досліджуються
гносеологічні
засади
політології, етнології та географії релігії, а також
теоретико-методологічні проблеми соціології. Для
релігієзнавців, соціологів, філософів, культурологів, а
також усіх, хто цікавиться світоглядними і
соціокультурними проблемами розвитку суспільства.
379. Суспільно-політичні
виміри
релігійних
процесів в Україні: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції "Суспільнополітичні виміри релігійних процесів в
Україні" 17-18 квітня 2008 року, м. Чернівці /
ЧНУ ім. Ю.Федьковича та ін. - Чернівці: Рута,
2008. - 296 с.
До збірника включені матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції
"Суспільнополітичні виміри релігійних процесів в Україні", яка
присвячена розгляду трансформаційних процесів в
українському релігійному просторі. Статті присвячені
постмодерновим змінам, які відбуваються в сучасній
релігійності,
культурно-історичним
витокам
релігійної духовності, світоглядно-філософським
засадам сучасної релігійності, проблемам взаємодії
релігії, науки та освіти. Розглядаються питання
релігійних пошуків сучасної молоді, шляхів реалізації
потенціалу
церкви
в
умовах
становлення
громадянського
суспільства.
Для
науковців,
викладачів, аспірантів, студентів.
380. Чучко М.К. "И
възят Бога на помощь":
соціально-релігійний
чинник
в
житті
православного населення північних волостей
Молдавського воєводства та Австрійської
Буковини (епоха пізнього середньовіччя та
нового часу) / М.К. Чучко; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. 368 с.
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У монографії на основі широкого кола джерел
висвітлюються
малодосліджені
питання
соціорелігійного життя православного населення
північних волостей Молдавської землі та австрійської
Буковини, які автор розглядає в контексті
повсякденних реалій епохи пізнього середньовіччя та
нового часу. Книга розрахована на істориків,
етнологів, краєзнавців, релігієзнавців та всіх, хто
цікавиться історичним минулим.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
381. Бродецький
О.Є.
Філософія
релігії:
навчально-методичний
посібник
/
О.Є.
Бродецький; М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. 80 с.
Видання
містить
теоретико-методологічне
обгрунтування дисциплінарної специфіки філософії
релігії, а також деталізовану навчальну програму
курсу, укладену відповідно до вимог кредитномодульної системи організації навчання. Посібник
забезпечений
різноманітними
методичними
матеріалами, завданнями до семінарів, темами
самостійної роботи студентів та ІНДЗ, зразками
текстових
завдань,
фрагментами
текстів
та
висловлювань мислителів. Для викладачів і студентівфілософів, релігієзнавців, богословів, а також усіх,
хто цікавиться світоглядними проблемами.
382. Коханевич М.Т. Наука открывает что есть
Творец
"Триединый
Бог".
Новое
миропонимание: понимание мира - планеты
Земля, как живой и Разумной Сущности "Божества", детьми которого мы являемся /
М.Т. Коханевич. - Чернiвцi, 2008. - 348 с.
В цій книзі науково-популярною мовою, на основі
синтезу відомостей сучасної світової академічної
науки і стародавнього, релігійного - Божественного
вчення, доведено Нове Світорозуміння, розуміння
Світу - планети Земля, як Живого і Розумного Єства,
що є Творець - "Триєдиний Бог", який проявляє Себе
в Тройці: як Бог - Отець, Бог - Син, Бог - Дух Святий.
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І в чому ж правильний зміст і призначення життя
людини і його місце в Світі - Земної і Сонячної
системи, як Живого і Розумного Єства - "Божества",
дітьми якого ми є.
383. Коханевич М.Т. Наука открывает что есть
Триединый Бог. Новое миропонимание:
понимание Мира - планеты Земля, как Живой
и Разумной Сущности - "Божества", детьми
которого мы являемся / М.Т. Коханевич. Чернiвцi, 2008. - 176 с.
В цій книзі науково-популярною мовою, на основі
синтезу відомостей сучасної світової академічної
науки і стародавнього, релігійного - Божественного
вчення, доведено Нове Світорозуміння, розуміння
Світу - планети Земля, як Живого і Розумного Єства,
що є Творець - "Триєдиний Бог", який проявляє Себе
в Тройці: як Бог - Отець, Бог - Син, Бог - Дух Святий.
І в чому ж правильний зміст і призначення життя
людини і його місце в Світі - Земної і Сонячної
системи, як Живого і Розумного Єства - "Божества",
дітьми якого ми є.
384. Матеріали студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету,
присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14
травня). Філософсько-педагогічні науки / ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. 568 с.
До збірника увійшли статті студентів філософськотеологічного та факультету педагогіки психології та
соціальної роботи, підготовлені до щорічної
студентської наукової конференції університету.
Молоді автори роблять спробу знайти підхід до
висвітлення і обгрунтування певних наукових питань,
подати своє бачення проблем.
385. Онтологія та метафізика: конспект лекцій та
методичні
рекомендації
/
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича;
укл.
О.Задубрівська.
Чернiвцi: Рута, 2008. - 64 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлюються
концепції провідних західних філософів з акцентом на
онтологічних ідех і критиці метафізики. Для студентів
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філософсько-теологічного факультету, які вивчають
курс "Онтологія та метафізика". Він може бути
корисним і для студентів інших факультетів у процесі
вивчення нормативного курсу "Філософія".

386. Починок
І.Б.
Прагматизм:
навчальний
посібник
/
І.Б.
Починок;
ЧНУ
ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 83 с.
У навчальному посібнику аналізуються питання, в
яких розкривається історична генеза прагматизму,
його концепції і статус у системі сучасної філософії.
Подані питання для обговорення та самоперевірки,
завдання, теми рефератів, рекомендована література,
словник. Для студентів, аспірантів і викладачів
навчальних закладів.
387. Світоглядно-ціннісне
самовизначення
людини: науково-пізнавальні та життєвопрактичні виміри: матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції
молодих
науковців (20-21 листопада 2008 р., м.
Чернівці) / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2008. - 260 с.
Видання
містить
тези
доповідей
учасників
Міжнародної конференції молодих науковців.
Представлено
результати
розвідок
студентів,
аспірантів, здобувачів, молодих викладачів з
актуальних
питань
філософії,
релігієзнавства,
соціології, політології та соціальної філософії,
естетики
й
літературознавства.
Адресовано
науковцям-гуманітаріям, аспірантам, студентам, усім,
небайдужим до світоглядно-ціннісних проблем.
388. Турко О.В. Філософія: навчально-метод.
посібник / О.В. Турко. - Чернiвцi: Рута, 2008. 95 с.
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У навчально-методичному посібнику подано стислий
конспект лекцій з курсу "Філософія". Посібник
містить також методичні рекомендації для підготовки
до семінарських занять, організації самостійної
роботи студентів згідно з вимогами кредитномодульної системи. Для студентів вищих навчальних
закладів і викладачів.

389. Філософія
гуманітарного
знання:
раціональність
і
духовність:
матеріали
міжнародної наукової конференції (2-3 жовтня
2008 р., м. Чернівці) / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2008. - 472 с.
До збірника включені статті, тексти доповідей і тези
виступів, підготовлені до Міжнародної наукової
конференції "Філософія гуманітарного знання:
раціональність і духовність" (Чернівці, 2008 р.). У
центрі
уваги
науковців-гуманітаріїв
найрізноманітніші аспекти метафізики духу, душі,
духовності в історико-філософській ретроспективі,
ноетичні, етичні естетичні та сакрально-містичні
ціннісні потенції знання, проблеми філософіії науки і
пізнання,
методології
соціально-гуманітарного
діалектика раціонально-ірраціональної зумовленості
духовності, культурологічні та релігієзнавчі виміри
духовності тощо. Для науковців і викладачів,
аспірантів і студентів, усіх небайдужих до
світоглядно-філософської
та
гуманітарнометодологічної думки.
390. Чорний І.П. Філософія: навчальний посібник /
І.П. Чорний, Р.Г. Рошкулець; ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. - 216 с.
Навчальний посібник являє собою виклад лекцій з
курсу "Філософія", що читається на гуманітарних та
природничих факультетах ЧНУ. При написанні тексту
автори керувалися методологічними настановами
онтології, філософської антропології, герменевтики, а
також теоретичними висновками глибинної і
трансперсональної психології. Розрахований на
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студентів, аспірантів і тих, хто прагне самостійно
вивчати філософію.

ЕТИКА
391. Леко Б.А. Юридична етика: навч. посібник / Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 280 с.
Пропонований посібник розроблений відповідно до
програми "Юридична етика". Містить розділи, що
стосуються як загальних питань етики, так і
специфічних, що розглядають роль етики в
юридичних професіях. Увагу акцентовано на
непересічному значенні етики, моралі та моральності
для практичної діяльності юристів-слідчих, суддів,
нотаріусів, прокурорів і адвокатів. Для студентів,
аспірантів, викладачів спеціальності "Правознавство"
юридичних факультетів вищих навчальних закладів,
фахівців, зайнятих у галузі юриспруденції, а також
усіх, хто цікавиться моральними аспектами
юридичної професії.
392. Личук М.І. Культура особистості та діловий
етикет: навчальний посібник / М.І. Личук;
Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і
газу. - Чернівці: Рута, 2008. - 64 с.

ПСИХОЛОГІЯ
393. Гуцуляк Н.М. Основи загальної психології: в
схемах і таблицях/ Н.М. Гуцуляк, Н.Рудюк; ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2008. 72 с.
Зміст посібника відповідає розробленим кредитномодульним програмам з курсів "Загальна психологія",
"Психологія". Всі системи в посібнику зведено до
мінімуму, знання якого необхідно та достатньо для
успішного засвоєння курсу. Сутність кожної теми
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відображена в схемах чи таблицях, які доповнені
основним
теоретичним
матеріалом.
Посібник
адресовано студентам, викладачам і всім, хто
цікавиться психологією.
394. Науково-методичний
вісник.
Вип.
6.
"Психологічна
служба"
/
Обл.
ін-т
післядипломної педагогічної освіти, Обл.
науково-метод. центр практичної психології і
соціальної роботи; укл.: Д.Д. Романовська, С.І.
Собкова. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 228 с.
У випуску вміщено науково-методичні статті з
актуальних проблем сучасної психологічної науки,
практичні напрацювання психологів та соціальних
педагогів закладів освіти області, матеріали творчих
лабораторій практичних психологів районів та міст,
методистів-кореспондентів з психології обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, а також
програми особистісно-орієнтованих психологічних
спецкурсів. Рекомендовано для керівників закладів
освіти, практичних психологів, соціальних педагогів,
студентів вищих навч. закладів спеціальностей
"практична психологія" і "соціальна педагогіка".
395. Система профілактичних та психокорекційних
вправ для дітей дошкільного та молодшого
шк. віку / Обласний ін-т післядипломної
педагогічної освіти. - Чернівці: Технодрук,
2008. - 88 с.
У посібнику вміщено науково-методичні матеріали
про розвивальні вправи. Сформульовані основні
вимоги до проведення тренінгових занять, наведені
приклади практичного втілення цих занять. Посібник
рекомендований для вихователів дошкільних закладів
та
вчителів
початкових
класів,
практичних
психологів, студентів.
396. Талаєва Ю.М. Психологія релігійних сект:
навчально-методичний
посібник
/
Ю.М.
Талаєва. - Чернівці: Технодрук, 2008. - 52 с.
У посібнику розкриваються основні питання
психології релігійних сект: загальні поняття, методи
вербування та контролю свідомості, наслідки
перебування людини в секті, методи виведення із
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секти. В прикладному розділі посібника представлена
програма психологічної реабілітації жертв культового
контролю свідомості та корекції симптомів
посткультових психологічних розладів. Посібник
рекомендовано
психологам,
психотерапевтам,
соціальним працівникам, викладачам психології,
студентам.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
397. Буковина:
краєзнавчий
бібліографічний
покажчик
літератури про Чернівецьку
область за 2005-2007 роки / Чернівецька обл.
універс. наук. б-ка ім. М.Івасюка. - Чернiвцi,
2008. - 652 с.
У покажчику "Буковина" бібліографуються книги і
статті з періодичних видань, надрукованих у 2005 2007 рр. Матеріал систематизований за розділами,
підрозділами, в межах яких література подається в
алфавітному порядку прізвищ авторів, або назв книг,
статей, іноді в логічній чи хронологічній
послідовності. У випадках, коли назва книги, статті не
розкриває змісту, до бібліографічного опису
включаються короткі анотації. Довідковий апарат
видання складають і менний і географічний
покажчики та список використаних періодичних
видань. Бібліографічний покажчик адресується всім,
хто цікавиться природою, історією, економікою,
суспільно-політичним
життям,
культурою,
мистецтвом рідного краю. Бібліотечним працівникам
він допоможе в краєзнавчій роботі.
398. Василь
Селезінка:
біобібліографічний
покажчик / Чернівецька обл. універс. наук. бка ім. М.Івасюка, Муніципальна б-ка ім.
Анатолія Добрянського. - Чернiвцi: Буковина,
2008. - 128 с.
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про
надруковані книги, статті, рецензії, акторську,
режисерську та громадську діяльність письменника,
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режисера, сценариста, актора, журналіста та
громадського діяча Василя Селезінку. Для істориків,
мистецтвознавців, учителів навчальних закладів,
краєзнавців, працівників бібліотек та студентів.
399. Ігор Буркут: біобібліографічний покажчик: до
60-річчя від дня народження / ЧНУ ім.
Ю.Федьковича,
Кафедра
політології
та
державного управління, ЧОУНБ ім. М.Івасюка,
Муніципальна б-ка ім. Анатолія Добрянського.
- Чернiвцi: Прут, 2008. - 148 с.
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про
надруковані книги, статті історика, політолога,
публіциста та громадського діяча Ігоря Буркута. Для
істориків, працівників бібліотек, учителів навчальних
закладів, краєзнавців та студентів.
400. П'амятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати
Буковини в 2009 році): бібліографічний
покажчик / Чернівецька обл. наук. б-ка ім.
М.Івасюка; автори-укладачі О.О. Гаврилюк,
Ю.В. Боганюк; ред. М.М. Довгань. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2008. - 344 с.
Календар містить інформацію про ювілейні знаменні і
пам'ятні дати Буковини в 2009 р., а також довідки та
списки
рекомендованої
літератури
до
них.
Адресовано працівникам бібліотек, навчальних
закладів, широкому загалу користувачів.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
401. Буковина по неповторних місцях = Bukovyna
in unique places. - 2-е вид., доп. - Чернiвцi:
Золоті литаври, 2008. - 196 с.
Видання "Буковина по неповторних місцях" є другим.
Перше ж побачило світ у 2002 році завдяки участі
офіцерів Управління Служби безпеки України в
Чернівецькій області. Дане видання є оновленою
версією книги напередодні 600-річчя м. Чернівці.
Адже кількість туристичних та рекреаційних об'єктів
краю невпинно збільшується й у зв'язку з невеликим
тиражем путівник першого видання вже важко знайти
на полицях книгарень. Ідею перевидання книги з
розумінням сприйняло нинішнє керівництво УСБУ та
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залучило молодих співробітників до поновлення
матеріалів з районів області. Цей путівник стане
гідною візиткою Буковини, яскраво демонструватиме
її культурний, промисловий та етнографічний
потенціал і знайде теплі відгуки як у гостей області,
так і серед місцевого населення.
402. Гусар Ю.C. Буковинський календар. Ювілеї 2008 / Ю.C. Гусар. - Чернiвцi: Правдивий
поступ, 2008. - 130 с.
У пропонованому виданні у формі коротких статей
подаються стисло біографії видатних діячів у різних
галузях життя і діяльності та людей, які своїм життям,
працею, громадською участю долучилися до розвитку
як духовності нашого краю, вирішення соціальних
питань, становлення економіки, брали участь у
захисті та відстоюванні незалежності, подається
також інформація про окремі історичні події протягом
1213-2007 років. Знайде читач й поради з народної
скарбниці, роздуми астролога, основні дні іменин за
релігійним календарем, рецепти буковинської кухні,
зустріне імена призабуті історією та деякі маловідомі.
Тим, хто хоче долучитися до ширшого пізнання
історії та духовності Буковини у пригоді стане
підбірка про книги та брошури історичної,
бібліографічної,
краєзнавчо-пізнавальної
спрямованості.
403. Лашкевич М.С. Запрошуємо на екскурсії
Чернівцями: путівник / М.С. Лашкевич,
І.Д. Бойко. - Чернівці: Прут, 2008. - 176 с.
Видання вміщує п'ять тем, які у формі екскурсій
висвітлюють основні етапи історії та сьогодення
Чернівців. Подано короткий історичний опис окремих
будівель, площ та пам'ятників а також розкрито роль і
значення науки, літератури, мистецтва та театру для
жителів
Чернівців.
Значна
увага
приділена
архітектурним стилям, духовній та культурній
спадщині окремих визначних храмових споруд міста.
Детальні відомості подаються про настоятелів римокатолицького храму Воздвиження Святого Хреста,
мистецьку та духовну цінність реліквій костьолу.
Висвітлена історія євреїв міста Чернівці, та викладено
значення символіки староєврейських поховань.
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Розкрито красу та поезію парків, садів і скверів
м.Чернівці. Для широкого кола читачів.
404. Поляк М.П. Календар буковинців в іменах/
М.П. Поляк. - Чернiвцi: Петрович і Петрівна,
2008. - 196 с.
У пропонованому виданні подаються дні народження
буковинців - діячів різних галузей життя і діяльності
та людей, які своїм життям, працею, громадською
участю долучилися до розвитку духовності нашого
краю, вирішення соціальних питань, становленні
економіки. Знайде читач і поради з медицини, питань
економіки, звичаїв нашого народу, роздуми астролога.
Дається інформація про державні та релігійні свята
різних конфесій, основні дні іменин за релігійним
календарем та інші інформаційні поради.
405. Чернівці. 600 років = Czernowitz = Chernivtsi:
фотоальбом. - Київ, 2008. - 96 с.
Унікальний мистецький фотоальбом "Чернівці"
знайомить читача з одним із наймальовничіших міст
України. Історичний центр Буковини, знаний
культурний осередок із його винятковою автентичною
душею, сформованою під впливом української,
австрійської, єврейської, німецької культур, постане
перед Вами у сучасних мистецьких світлинах та
старовинних поштівках ХІХ-ХХ століть.
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ПОКАЖЧИКИ
Іменний покажчик
А
Антонюк Є.І.

310

Б
Бабич Н.Д.
Бабін І.І.
Бабух В.І.
Балух В.О.
Бартфельд-Феллер М.
Бебих В.В.
Богатирець В.В.
Ботюк В.
Бродецький О.Є.
Бурбак О.
Буркут І.Г.

311
197
312
105, 106
107
260
261
313
381
262
215

В
Ванзар О.М.
Василів-Базюк Л.Й.
Венгренович Р.Д.
Венгринюк Х.Ю.
Віднійчук-Вірван Л.А.
Вієре А.
Вольська І.О.

42
108, 314
17
315
135
316
1

Г
Гев'юк А.М.
Гиндич О.В.
Головацький В.А.
Городецький В.В.
Городинський І.А.
Горянин М.
Гоць П.Н.
Гочу С.
Григорчук Н.В.
Грушковський І.М.
Гусар Ю.C.

38
80
19
20
81
82
317
318
319
109
402

Гуцуляк В.М.
Гуцуляк Н.М.
Гуцуляк Ю.Г.

39
393
43

Д
Дейбук В.Г.
Демочко К.М.
Демченко В.Г.
Дерда І.М.
Дмитрук Ю.М
Добржанський В.Ф.
Довгань О.Г.
Дугаєва Т.І.

21
357
320
358
70,71
359
303
360

Є
Єремійчук М.С.

321

Ж
Жалоба І.
Жерновей Г.
Жерновей Г.Я.
Житарюк І.В.

3
265
264
223

З
Завалевський Ю.І.
Задорожна С.М.
Заморська Л.І.
Заставная Н.В.
Зацеркляний М.М.

224
199
200
323
144

І
Івасишен С.Д.
Івасюк М.Г.
Ізворан-Чернеуцяну В.

227
324
325

К
Камбур А.В.
Кибич Н.О.
Кириляк С.В.

97
326
327
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Кирієнко Н.М.
Кифяк В.Ф.
Клим-Грабницький В.О.
Коваль С.В.
Кожолянко О.В.
Колодій В.Д.
Кондрат'єва Л.А.
Конєв В.В.
Копильчук Г.П.
Король О.Д.
Костишин С.С.
Костюк-Друкман Л.
Косяченко Л.А.
Коханевич М.Т.
Коханевич М.Т.
Коцур Н.І.
Креймерман Є.М.
Кукульняк В.Д.
Кушнерик В.І.

305
182
328
329
117, 118,
119
330, 331
202
361
45, 46
183
13
332
22
382
383
85
333
334
268

Л
Лазарук М.М.
Лазор О.Д.
Лашкевич М.С.
Левицкий В.В.
Леко Б.А.
Лепех С.
Лижник Я.Р.
Личук М.І.
Ліщук В.С.
Лупул О.В.

335
203
403
269
391
336
337
392
230
338

М
Маковецький А.М.
Малый А.
Маниліч М.І.
Мартинюк О.В.
Марусяк М.
Марчак В.Я.
Мацьопа Р.Л.
Мелешко В.А.
Мельник П.О.
Мензак П.П.

98
339
151
23
373, 374
204
88
340
341
272

Мизак Н.
Мінченко Т.А.
Місевич І.З.
Мойсей А.
Морозова Т.В.
Мотреску-Попеску М.
Моцок В.І.

120
235
26
5
16
342
155

Н
Нагірняк І.С.
Нагірняк І.С.

343
344

О
Остапов С.Е.

61

П
Павлюк М.В.
Паламар Х.
Палій П.П.
Палійчук О.М.
Паращук С.О.
Патарак І.В.
Печенюк О.О.
Писарюк В.
Півторан І.
Польчина С.М.
Поляк М.П.
Попик С.Д.
Починок І.Б.
Пукальський І.Д.

245
7
347
246
346
160, 161
40
363
348
72, 73, 74,
75
404
126, 127
386
30

Р
Романова Т.О.
Ротар Н.Ю.
Руденко С.С.
Русіна С.М.
Руснак І.С.

285, 290
194
49, 50
92
251

С
Сабадаш С.
Саїнчук К.І.
Саїнчук К.І.
Свердан М.М.
Себбар Л.
Севернюк Т.

364
128
6
252
349
350
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Сенчик О.Р.
Сенчик О.Р.
Сич О.І.
Сич О.І.
Скіпор Е.
Снегирев Л.
Снігур І.Н.
Сопронюк Т.
Стефаник В.І.
Струтинський В.Є.
Сухий П.О.

351
352
130
131
219, 366
353
8, 132
32
51
209
171

Т
Талаєва Ю.М.
Тащук Д.І.
Тейєр Дж.
Темерівська Т.Г.
Ткач А.В.
Ткачук П.М.
Турко О.В.
Турлай О.І.
Тутельман Б.

396
9
293
186
254, 255
33
388
55
367

Ф
Федоряк М.
Федуняк С.Г.

56
196

Х
Хомяк В.В.

67

Ч
Чабаненко В.П.
Чернюк І.Н.
Чорний І.П.
Чучко М.К.

216
355
390
11, 380

Ш
Шеремет А.П.

211, 212,
213
297

Широких К.
Ю
Юрчишин В.М.

214

Я
Яремчук С.С.
Яценко В.В.
Яцько О.М.

101
69
68
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Алфавітний покажчик назв видань
15-та Міжнародна конференція молодих вчених (18 - 23 квітня 2008,
Чернівці) = XV-th International Conference of Young Scientists: тези
доповідей
Basics of Economics and Finance: навч. посібник для студ. вищ. навч.
закладів
WEB - технології: методичні вказівки до лабораторних робіт
А дзвони мовчали...: (Біографічний роман-дилогія)
Автономія сторін у міжнародному приватному праві: [монографія]
Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: матеріали Другої
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців 28 листопада 2008 р
Акушерство та гінекологія: методичні вказівки студентам для самостійної
підготовки (навчально-методичний посібник)
Аналіз лікарських рослин і сировини, яка містить кардіотонічні
глікозиди: методичні рекомендації до лабораторних робіт
Анатомія і морфологія рослин: тестові завдання
Англійська мова = English for Caterers and Restaurateurs : навч.посібник
для студентів спеціальності "Технологія харчування і ресторанна справа"
Англійська мова = English for Caterers and Restaurateurs: навч.посібник
для студентів спеціальності "Технологія харчування і ресторанна справа"
Англійська мова для магістрів - фахівців державного управління = English
for experts in civil service and public management: навчальний посібник. Ч.
1
Англійська мова для науковців: [навч. посібник]
Антоніна Горохович: педагогічні ідеї та освітня діяльність: навчальнометодичний посібник
Архітектура комп'ютерів: методичні вказівки до лабораторних і
практичних робіт
Аудіювання і читання мовчки на уроках української мови в 5-12 класах:
збірник текстів і завдань у 2-х ч. Ч. 1
Аудіювання і читання мовчки на уроках української мови в 5-12 класах:
збірник текстів і завдань у 2-х ч. Ч. 2
Біблія і культура: збірник наукових статей. Вип. 10
Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 8-9
Біологія: тварини: робочий зошит для лабораторних робіт
Біомоніторинг Чернівецької області: монографія
Біохімія: навч. посібник [для студ. біологічних спец.]
Бог у стіні: поезії

250
260
59
326
199
171
188
78
79
55
285
290
261
262
246
58
254
255
218
217
41
13
45
315
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Богословський вісник: збірник наукових праць. №1
Буде хліб - буде достаток: економічна доповідь
Буковина по неповторних місцях = Bukovyna in unique places. - 2-е вид.,
доп.
Буковина: краєзнавчий бібліографічний покажчик літератури про
Чернівецьку область за 2005-2007 роки
Буковинська мала академія наук: тези наукових робіт
Буковинський календар. Ювілеї – 2008
Буковинський Парнас: пародії, епіграми
Василь Селезінка: біобібліографічний покажчик
"Вернись із спогадів..." Володимир Івасюк [Фотоматеріал]: фотоальбом:
до 60-ліття композитора і поета
Веселка над Прутом. Ленківці
Веселка над Прутом. Ленківці
Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль: матеріали V
міжнародної наукової конференції "Кайндлівські читання", Чернівці 16 17 травня 2008 р. Ч. 1
Виконання та захист курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт:
методичні рекомендації
Вилов риби за 2007 рік: статистичний бюлетень
Вища математика: математичний аналіз, диференціальний рівняння:
підручник
Військове навчання та виховання: навч. посібник
Віхи історії рідної землі: публіцистичні статті
Вовча година
Все про кохання, все про любов...: лірика
Генезис інституційної системи транзитивних економік: матеріали ХХVІІІ
міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 7-8 травня
2008 р.
Гінкго білоба
Голос минулого: поезії
Готельна справа: конспект лекцій. Ч. 2
Гроші. Секрети успіху = Money. Secrets of Success: методична розробка
Грунти Траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз
Де слід незримий залишивсь
Деякі історико-географічні відомості про Буковину
Дистрофія вульви
Дитина чекає на Вас: довідник
Діяльність європейських та євроатлантичних інститутів у сфері безпеки:
навчально-методичний комплекс
Доба "холодної війни": основні тенденції світового розвитку: навч.
посібник
Довкілля Буковини - 2007: статистичний збірник

371
133
401
397
220
402
329
398
356
128
6
221
222
134
18
216
109
312
336
136
80
348
137
263
70
321
2
83
198
196
130
12
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Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної
війни
Дорошовецький сівач: репортажі, інтерв'ю
Досвід еколого-ландшафтного районування території в Україні в ії
гірських західних районах (верхній і регіональний рівні): рекомендації
землевпорядному виробництву
Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2007 рік:
економічна доповідь
Дух одвічної стихії і голосу крові, ОУН, УПА в печерах Тернопільщини.:
додаток до серії "За тебе, свята Україно". Кн.3
Дюжина історій про кохання
Евадам = Evadam: мікророман e-mail
Еволюційні рівняння в зліченно-нормованих просторах нескінченно
диференційовних функцій: монографія
Економіка підприємства: конспект лекцій. Крок 4
Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник тестів і завдань
Економічна георгафія країн світу: навчально-методичний комплекс
Економічна інформатика: навч. посібник для студ ВНЗ
Економічна історія світу: навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: підручник
Етнографічне джерелознавство: методичні рекомендації
Етнографія України: методичні вказівки
Етнологія: методичні вказівки до практичних занять
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра = Die Europaische Union:
Gestern, Heute, Morgen: [навч. посібник]
Жасмін із зелено-чорним відтинком: збірка новел
Житлові умови населення Чернівецької області: статистичний збірник
Життя між закономірностями та випадковостями
Жнив астральних міти: поезія
З вогню і квітів: книга перекладів
З історії чернівецьких євреїв: історичний нарис
За знаком часу [Ноти]: вокальний цикл на вірші Тамари Севернюк
Завдання з німецької мови для самостійної роботи зі спеціальності
"Географія": збірник текстів і завдань
Загальна екологія: практичний курс, Частина 1: Урбоекосистеми
Загальна екологія: практичний курс, Частина 2: Природні наземні
екосистеми
Загальна цитологія: [навч. посібник для студ. біологічних спец. вищ.
навч. закл.]
Загальне грунтознавство: навч. посібник. Ч.1
Загальне грунтознавство: навч. посібник. Ч.2
Загальне грунтознавство: навч. посібник. Ч.3
Загублена арфа: антологія німецькомовної поезії Буковини

110
304
43
138
120
353
316
20
139
140
160
141
161
142
111
117
118
189
349
143
9
310
330
4
358
266
49
50
46
72
73
74
322
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Замах на міраж: роман
Запрошуємо на екскурсії Чернівцями: путівник
Захист продуктів харчування, води та фуражу від засобів масового
ураження: метод. рекомендації до самост. роботи
Збереження репродуктивного здоров'я старшокласників: навчальнометодичний посібник
Збірник документів з історії України: методична розробка
Збірник творчих робіт учнів початкових класів присвячений 600-річчю м.
Чернівців
Зброя останньої надії проти зброї відчаю
Земельне право України: підручник
Зимові казки: вибрана лірика
Злочини проти статевої свободи: монографія
Зовнішня політика України: зародження, становлення, вектори розвитку:
Матеріали Першої науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців 21 грудня 2007 р.
Зовнішня торгівля області товарами та послугами за 2007 рік:
статистичний збірник
Золоті слова: поезії
Зоологія хребетних: робочий зошит для лабораторних робіт з "Зоології"
(за вимогами кредитно-модульної системи). Ч.2
Зоря над прірвою: книга прози
Зразки службових документів: навч. посібник
"И възят Бога на помощь": соціально-релігійний чинник в житті
православного населення північних волостей Молдавського воєводства та
Австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу)
"И възят Бога на помощь": соціально-релігійний чинник в житті
православного населення північних волостей Молдавського воєводства та
Австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу)
Ігор Буркут: біобібліографічний покажчик: до 60-річчя від дня
народження
Із джерел літератури і мистецтва Буковини: перша книгосерія
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області за 2007 рік:
статистичний бюлетень
Інвестиційна та будівельна діяльність в області у 2007 році: статистичний
збірник
Інноваційна активність промислових підприємств за 2007 рік:
статистичний бюлетень
Інноваційна діяльність в області у 2007 році: статистичний збірник
Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті: навч.
посібник [для студ. вищ. навч. закладів]
Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей.
Т.17-18
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Історична панорама: збірник наукових статей ЧНУ: Спец.: "Історія".
Вип.6
Історична панорама: збірник наукових статей. Вип. 7
Історія античної цивілізації: підручник для студ. ВНЗ. У 3-х т., Т. 2:
Стародавній Рим
Історія античної цивілізації: підручник для студ. ВНЗ. У 3-х т., Т. 3:
Практикум
Історія зарубіжної журналістики: конспект лекцій. Ч. 1
Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919-1939 рр.):
навчальний посібник
Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні: методич.
рекомендації до семінар. занять
Історія України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Буржуазні
реформи 60-70-х років ХІХ ст. в Україні: практикум. Ч. 1
Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини
Їхав я на білому коні ...: лірика
Казки Буковини: в 4-х кн., Кн. 2
Календар буковинців в іменах
Кафедра математичного моделювання Чернівецького університету.
Основні здобутки за 20 років від часу створення
Клінічні методи обстеження: методичні рекомендації до практичних
занять
Книга Одкровення апостола Іоана Богослова: ісагогіко-екзегетичний
огляд: навчальний посібник
Козуліни кручі = Priporul caprioarelor: оповідання
Костянтин Федорович Герман: учений - педагог - громадський діяч:
бібліографічний довідник
Країнознавство: навчально-методичний комплекс
Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з
виродженнями і особливостями: монографія
Криміналістика: навч. посібник для студ. ВНЗ
Крутими стежками покликання: художньо-публіцистична оповідь
Культура особистості та діловий етикет: навчальний посібник
Культурне життя Нижніх Петрівців = Viata culturala a satului Patrautii de
Jos
Кумедні оповідання = Funny Stories: читанка для учнів молодш.класів із
поглибленим вивч. англ.мови
Курортологія: метод. рекомендації до практ. занять
Курс фізики: навч. посібник у 3-х ч. Ч. 2. Електрика та магнетизм
Курсова робота з менеджменту: методичні вказівки до написання,
оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами КМСОНП
Курсові та дипломні роботи із географії середньовічної оборонної
архітектури і замкового туризму: методичні рекомендації
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Лабораторний фізичний практикум: [навч. посібник для студ. вищих
навч. закладів]
Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об'єктів і середовищ
Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посібник
Лексичні труднощі в німецький мові = Lexikalische Schwierigkeiten in der
deutscheh Sprache
Лісове та мисливське господарство Буковини у 2007 році
Літературно-мистецька Буковиніана - 2008: (Методично- бібліографічні
матеріали)
Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення
Буковини = Magic and mantic in the peoples calendar og the east romanian
population of Bukovina = Magie si mantica in calendarul populara a populatiei
estromanice din Bucovina
Майже все про кохання та харчування. Ч. 4
Маме-лошн. Українсько- єврейський (ідиш) розмовник
Маркетинг: навчально-методичний комплекс дисципліни (5 кредитів) ).
Ч. 1
Маркетингова цінова політика: методичні рекомендації
Математична освіта і наука Буковини та Північної Бесарабії у
міжвоєнний період (1918-1940): [монографія]
Математичний аналіз: навчально-методичний посібник
Материнська школа
Матеріали студентської конференції Чернівецького національного
університету, присв'яченої 600- річчю м. Чернівці ( 13-14 травня 2008
року). Фізико-математичні науки
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького
національного університету, присвяченої 600 - річчю м. Чернівці (13 - 14
травня 2008 р.). Природничі науки
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького
національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14
травня). Філософсько-педагогічні науки
Машинні технології пошуку інформації = Machine technologies of
knowledge discovery: навч. посібник
Менеджмент туризму: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.]
Менеджмент: навч. посібник для студ. вищ. навч. Закладів
Методика викладання зарубіжної літератури в середній школі:
структурований конспект лекцій
Методика дослідження промислового підприємства: методичні вказівки
Методика польового досліду: навчальний посібник
Методика початкового навчання гри у волейбол: методичні рекомендації
Методика розслідування злочинів проти особи: програма спецкурсу
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації у
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали)
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Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в
закладах системи загальної середньої освіти в 2008 н. р.: матеріали до
серпневих конференцій педагогів області
Мистецька Буковина: нариси з минулого
Мистецька скарбничка: посібник на допомогу вчителям початкових
класів з образотворчого мистецтва
Міграційні процеси: навчально-методичний комплекс
Міжнародне публічне право: навчально-методичний комплекс
Міжнародний бізнес: українська бізнес – енциклопедія
Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень
Мікробіологія: конспект лекцій
Молодіжний радикалізм другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах
Західної Європи та США: конспект лекцій. Ч.1
Моніторинг земельних ресурсів: метод. рекомендації до практ. робіт
Моніторинг навколишнього середовища: методичні рекомендації та
навчальні матеріали до курсу
Моя галерея: живопис і поезії
Моя мала Батьківщина: нариси
Музичне краєзнавство Буковини [Ноти]: хрестоматія. Навч. посібник.
Вип. 5. Кароль Мікулі. Присвячується 185-ій річниці з дня народження
композитора, 600-річчю м. Чернівці
На межі реальності і мрій = Intre vis si realitate
Навстречу: поезії
Навчаємо математики за новими Програмами: методичний посібник для
вчителів математики
Навчальна практика з курсу "Регіональна економіка": методичні вказівки
Навчальні тексти та завдання до розмовних тем з німецької мови. Ч. ІІ
Народознавство: методичні вказівки
Населення Чернівецької області. 2007: статистичний збірник
Насінні рослини: робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Ч. 2
Наука открывает что есть Творец - "Триединый Бог". Новое
миропонимание: понимание мира - планеты Земля, как живой и Разумной
Сущности - "Божества", детьми которого мы являемся
Наука открывает что есть Триединый Бог. Новое миропонимание:
понимание Мира - планеты Земля, как Живой и Разумной Сущности "Божества", детьми которого мы являемся
Науковий вісник Черівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 363. Педагогіка та психологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 378-379. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 387. Педагогіка та психологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
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Вип. 388. Педагогіка та психологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 392. Педагогіка та психологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 393 . Педагогіка та психологія.
"Полет души": сборник стихов в трех частях
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 370 - 371. Германська філологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 372. Германська філологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 382 - 384. Слов'янська філологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 386. Романо-слов'янський дискурс.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць на
пошану професора Б.Мельничука з нагоди його 70-річчя. Вип. 394-398 .
Слов'янська філологія.
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Вип. 389-390. Філософія.
Науково-методичний вісник. Вип. 6. "Психологічна служба"
Національна книга пам'яті жертв голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років
в Україні. Чернівецька область: статті, спогади, документи, списки жертв
голодоморів
Не вмирай, допоки живеш...
Не чекай похвали... (Про одинадцяту Заповідь): афоризми, словесні
шаржі, притчі
Небайдужим поглядом: публіцистика різних років
Небо над Чернівцями: 600-й річниці першої письмової згадки про
Чернівці та 75-й річниці Чернівецького аеропорту присвячується
Нетрадиційні джерела енергії: збірник текстів із завданнями для
домашнього читання з німецької мови
Німецька мова. Домашнє читання. Тексти та завдання: навч. посібник для
студ. філол. факультетів
Нормативно-правова база організації сучасного навчально-виховного
процесу: акценти, коментарі, рекомендації
Нормування антропогенного навантаження: навч. посібник. Ч.1
Нутріціологія дитячого віку: навч. посібник
О, Чернівці, оаза дивини...: поезія, проза
Обираючи шлях: поезія, проза, публіцистика [збірка творів переможців
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням]
Озирнися з Гострої Скали: новели та оповідання
Ой зацвіла червона калина: народні пісні Полісся з голосу Уляни Кот
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Окрилені долі: нариси
Онтологія та метафізика: конспект лекцій та методичні рекомендації
Оптика: методичні вказівки до лабораторних робіт
Оптичні властивості масивних кристалів і низькорозмірних систем:
метод. вказівки до спецкурсу
Організація роботи патрульної служби міліції
Організація туризму: навч. посібник
Освітні програми художньо-естетичного напряму. Ч. ІІ
Осінь білих хризантем = Toamna crizantemelor albe
Основи ботаніки: робочий зошит для лабораторних занять
Основи екології: конспект лекцій. Ч. 2
Основи екологічної токсикології: навч. посібник. [Ч. 1]
Основи економічної кібернетики: навч. посібник
Основи загальної психології: в схемах і таблицях
Основи інтегральної та волоконної оптики: [навч. посібник]
Основи інтелектуальної власності = Grudlagen des geistigen Eigentums:
[навч. посібник]
Основи криміналістики: навчально-методичний посібник для викладачів
та курсантів училищ професійної підготовки працівників ОВС
Основи криптографії: [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.]
Основи наукових досліджень: підручник
Основи педіатрії і дитячої гігієни: [навч. посібник для студ. вищих навч.
закл.]
Основи перекладознавства: навч. посібник
Основи теорії мовної комунікації: конспект лекцій
Основи технології оптичного приладобудування: навч. посібник. Ч.2.
Основи технологічних процесів виготовлення оптичних деталей
Основи українсько-російського перекладу. Практикум: навч. посібник для
студ. ВНЗ
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств за 2007 рік: статистичний бюлетень
Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх і
застосування до них примусових заходів виховного характеру: навч.метод. посібник
Охорона праці в комп'ютерних системах та мережах: конспект лекцій
Охорона праці в промисловому виробництві: навчальний посібник
Павло Дворський: людина, композитор, співак
Паливно-енергетичні ресурси області за 2007 рік: статистичний збірник
П'амятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2009 році):
бібліографічний покажчик
Парад-машкарад: байки
Педагогіка і психологія вищої школи: навчально-методичний посібник
Педагогічна валеологія: навчально-методичний посібник
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Педагогічна практика: метод. реком. для студ. спеціальності "Переклад"
Пелюстя червоної рути: Кровинкою серця про Буковину та Володимира
Івасюка: поезії
Перекладацька практика в системі кредитно-модульного навчання
Перекладацька практика: метод. рекомендації для студ. спец. "Переклад
(англійсько-український)"
Перлини Всеукраїнського конкурсу ''Учитель року-2008''
Питання історії України: збірник наукових праць, Т. 11
Питання літературознавства: науковий збірник. Вип. 75
Питання літературознавства: науковий збірник. Вип. 76
Підрозділи спеціального призначенн: ПМОП "Беркут"
Пісні з наддністрянського села
Пісні, народжені рідною землею: вибране і незабутнє
Планіметричні задачі на доведення: навч. посібник
Покликання служити науці і людям: науковий збірник на пошану доктора
історичних наук, професора Георгія Кожолянка
Політична реклама: навч. посібник
Політологічні та соціологічні студії: збірник наукових праць. Т. VI.
Тематичний випуск. Проблеми національної безпеки: регіональні та
глобальні аспекти
Політологічні та соціологічні студії: збірник наукових праць. Т.VII.
Тематичний випуск. Становлення Чернівецької політологічної школи
Польова практика з геодезії: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч. 1
Популярна екологія: у нарисах, діалогах, дискусіях: метод. посібник до
курсу "Загальна екологія"
Порівняльне Богослів'я: навч. посібник
Прагматизм: навчальний посібник
Практикум з польської мови
Прикладний статистичний аналіз: методичні рекомендації до
лабораторних робіт
Проблеми онкології: збірник наукових робіт, Вип. 9
Промисловість Буковини у 2001-2007 роках: статистичний збірник
Психічна депривація в підлітковому віці: монографія
Психологія релігійних сект: навчально-методичний посібник
Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації:
монографія
Публічна самоврядна влада у містах України та Франції: організаційноправовий аспект: монографія
Рекреаційне лісокористування: конспект лекцій. Ч.1
Релігієзнавство: навч. посібник для студ. неспец. фак.
Релігія та Соціум: часопис. № 1
Релігія та Соціум: часопис. № 2
Ресторанна справа: конспект лекцій. Ч. 1
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Розподіл постійного населення Чернівецької області за статтю та віком
(станом на 1 січня 2008 року): статистичний збірник
Рослинництво Чернівецької області у 2007 році: статистичний збірник
Румунська мова = Limba romana: збірник текстів для переказів із
творчими завданнями для державної підсумкової атестації. 11 клас
Румунська мова для вступних іспитів = Limba romana pentru examenele de
admitere : навч. посібник.
Румунська мова= Limba romana : навч. посібник. Ч. 1. Фонетика,
фонологія, лексикологія, морфологія, синтаксис, стилістика.
Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах
Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм:
статистичний бюлетень
Світова війна у поштових листівках з колекції Івана Снігура. 1914 1918рр.
Світова економіка та міжнародні економічні відносини: навчальнометодичний комплекс
Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та
життєво-практичні виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції молодих науковців (20-21 листопада 2008 р., м. Чернівці)
Село між двома кішмами.
Село, в якому народилась = In satu-n care m-am nascut
Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского
праязыка. Опыт квантитативного анализа этимологического словаря:
монографія
Серце моє – Чернівці... Будинки-ювіляри 2008 року
Симфонія століть. Чернівці: минуле, сьогодення, майбутнє (в
фотографіях)
Система комп'ютерної алгебри Mathematica 5: навч. посібник
Система профілактичних та психокорекційних вправ для дітей
дошкільного та молодшого шк. віку
Системи керування базами даних: навчальний посібник
Системне програмування: навчальний посібник. Ч. 1. Елементи теорії
формальних мов
Сільське господарство Чернівецької області у 2007 році: статистичний
збірник
Складові успіху власної справи
Слідами історії державності України: уроки українознавства у 7 класі:
навчально-методичний посібник для вчителів
Словник методичних термінів=Methodisches Lehrerlexikon: посібник для
вчителя
Сотворение гармонии: стихи
Соціологія молоді: методичні рекомендації
Соціологія політики: методичні рекомендації
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Соціологія: навч. посібник
Співачка з неповторним талантом = O privighetoare de munte cu nume de
balada
Сповідь у дідівській хаті: поезії
Стан навколишнього природного середовища Буковини у 2007 році:
економічна доповідь
Статистика: навч. посібник
Статистичний щорічник Чернівецької області за 2007 рік
Створення проектів на базі MS Project та управління ними: метод.
вказівки до лаборат. робіт
Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону: навч.
посібник
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства. 16-18 жовтня 2008 року: матеріали Другої
Всеукраїнської наукової конференції романістів
Струшена роса: Романели
Ступаю тихо на траву...: вибрані поезії
Субмікронна технологія: конспект лекцій
Судове представництво: навчальна програма
Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції "Суспільно-політичні
виміри релігійних процесів в Україні" 17 - 18 квітня 2008 року, м.
Чернівці
Сучасний вчитель: вимір часу: навчально-метод. посібник для вчителів та
студентів
Сучасні теорії в конфліктології: навч. посібник
Так уж случилось...
Таланти Чернівців: [каталог виставки]
Тваринництво Чернівецької області у 2007 році: статистичний збірник
Тексти для домашнього читання з німецької мови та завдання до них
Теорія держави і права: навчально-методичний посібник
Теорія економічного аналізу: навч.-метод.-метод. посібник
Терміни та їх визначення в БЖД: навч. посібник
Тестові завдання з генетики
Техніка лабораторних робіт у грунтознавстві: методичні рекомендації до
лабораторних та курсових робіт
Техноекологія: методичні вказівки до практичних занять
Техноекологія: навч. посібник. Ч. 2
Технологічні основи електроніки: [навч. посібник для студ. ВНЗ]
Технологія напівпровідникових наноструктур: методичні вказівки до
лабораторних робіт
Типологія перекладу: навч. посібник
"Той спогад може нам придатися...": розробки тематичних уроків за
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творчістю Василя Стуса
Токсикологічна хімія. Методи вилучення токсичних речовин із
біологічних об'єктів і методи їх очищення та дослідження: навч. посібник
Токсикологічна хімія: навч. посібник. [Ч. 2]
Торгова мережа області та її спеціалізація у 2007 році: статистичний
бюлетень
Транспорт і зв'язок Чернівецької області: статистичний збірник
Тренінг попередження педагогічної занедбаності молодших школярів з
дистантних сімей: навчально-методичний посібник
Туризм, відпочинок та санаторно-курортне лікування в області:
статистичний збірник
У вирі тоталітарних режимів: повість
У царстві вертухаїв: роман у новелах
Україна - НАТО: від знайомства до повноправного членства:
інформаційний посібник
Україна на тернистому шляху до Духовного Визволення
Українознавство. Українська культура. 8 кл.
Українська система найменувань адресата мовлення: [колективна
монографія]
Українське правосуддя: здобутки та перспективи: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2008 року
Українське суспільство у соціологічному вимірі: проблеми теорії та
практики
Українські народні казки. Кн. 22. Казки Закарпаття
Українські народні казки. Книга 21. Казки Закарпаття
Українсько-угорський, угорсько-український словник термінології
Українці в Російській Федерації: матеріали та методичні рекомендації до
лекції
Українці та українська ідентичність у сучасному світі: методичні
рекомендації до курсу
Управління інвестиційними проектами: конспект лекцій177
Урядування та економіка Буковини (австрійський період)
Факультет прикладної математики
Фермерські господарства Чернівецької області - 2007: статистичний
збірник
Фізика ІІ: методичні вказівки та розробки до курсу
Фізика твердого тіла: лабораторний практикум
Фізика: методичний посібник
Фізико-хімічний аналіз органічних сполук: навчальний посібник
Фізико-хімічні технології в перетворювачах енергії: метод. рекомендації
до лабораторних робіт
Фізичні основи побудови біотехнічних і медичних приладів: методичні
рекомендації до лабораторних робіт

95
96
174
175
257
176
314
324
195
108
235
296
210
98
302
301
295
126
127
3
258
178
35
36
34
37
64
65

164

Фізіологія рослин: методичні рекомендації
Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність: матеріали
міжнародної наукової конференції (2-3 жовтня 2008 р., м. Чернівці)
Філософія релігії: навчально-методичний посібник
Філософія: навчальний посібник
Філософія: навчально-метод. посібник
Філософські сандалі: поезії
Фінанси підприємств області у 2007 році: статистичний збірник
Фоносемантизм: гіпотези і факти
Хімічна технологія та моделювання технологічних процесів: методичний
посібник
Хорова музика [Ноти]: хрестоматія з диригування: навч. посібник. Вип. 3
Хорові диригенти Буковинського краю: довідник – посібник
Художник і провінційний спрут: роман
Художній переклад: статус, проблеми, жанрова своєрідність: навчальний
посібник
Х-центри у напівпровідникових сполуках А(ІІ)В(VI): [монографія]
Цветы из праха = Aschenblumen: Черновцы, сибирская ссылка и
последующие годы в фотодокументах
Цвіт на бистрині: вибрані поезії
Цілюще джерело української історії: уроки українознавства у 6 класі:
навчально-методичний посібник
Час Фенікса: Німецькомовна поезія Буковини = Phonixzeit:
Deutschsprachige Dichtung der Bukowina
Черн: зухвалі візії: поезія
Чернівецька область: статті, спогади, документи, списки жертв
голодоморів
Чернівецьке лісогосподарське об'єднання "Чернівціагроліс"
Чернівці = Chernivtsi: АртФотографії
Чернівці в контексті урбаністичних процесів Центральної та Східної
Європи XVIII-XXст.: матеріали міжнародної наукової конференції з
нагоди 600-літнього ювілею першої писемної згадки Чернівців (6-7
травня 2008)
Чернівці і чернівчани
Чернівці у цифрах, 2007: статистичний збірник
Чернівці. 600 років = Czernowitz = Chernivtsi: фотоальбом.
ЧЕРНІВЦІ. 600 РОКІВ: [ПЕРЕКИДНИЙ КАЛЕНДАР]
Чернівчанка: п'єса у 5-ти діях
Чорний острів: новели та оповідання
Шляхова рапсодія: проза, поезія, публіцистика
Юридична етика: навч. посібник
Юридична конструкція податку: [монографія]
''Я вернувся до тебе, отчизно моя...'' Естетична система Михайла Ореста
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Покажчик книжкової продукції
видавництв області
Буковина – 398
Буковинська державна фінансова академія – 68, 322
Буковинський державний медичний університет – 78, 92
Букрек – 17, 81, 108, 120, 151, 192-193, 224, 249, 303, 305, 310-311, 314, 317,
330-332, 335-336, 340, 343-345, 347, 358
Головне управління статистики в Чернівецькій області – 12, 93, 99-100,
133-134, 138, 143, 145-150, 156, 159, 162, 164, 166-168, 172, 174-176, 178-179,
181
Друк АРТ – 5
Зелена Буковина – 1, 3, 10, 123, 129, 132, 299-300, 304, 337
Золоті литаври – 6, 128, 318, 320, 323, 350, 401
Книги-ХХІ – 11, 39, 49-50, 61, 85, 141, 170, 182, 262, 268, 290, 306, 313, 315,
352, 357, 362, 365, 380, 391, 400
Марія – 333
Місто – 80, 324, 334, 346, 351, 359, 361, 367
Наші книги – 104-106, 125, 131, 135, 144, 211-213, 230, 285
Петрович і Петрівна – 404
Правдивий поступ – 402
Прут – 8-9, 43, 83, 91, 215, 219, 221, 223, 272, 298, 301-302, 321, 325, 329, 341342, 360, 366, 399, 403
ПП Яворська – 200, 226
Рута – 7, 13-16, 18-38, 40-42, 44-48, 51-60, 62-67, 70-77, 79, 84, 86-89, 94, 9798, 101-103, 110-111, 113-119, 121-122, 126-127, 130, 136-137, 139-140, 142,
152-155, 157-158, 160-161, 163-169, 174-177, 183-191, 194, 196-197, 202, 204,
209-210, 214, 216-218, 222-225, 227-229, 231, 237-242, 245-248, 250-252, 254255, 258, 261, 264-267, 269-271, 273-284, 289, 293-297, 307-309, 316, 319-338,
355, 368-379, 381
Технодрук – 4, 90, 95-96, 112, 124, 198, 201, 203, 205-208, 220, 232-233, 236,
243-244, 257, 263, 291, 335, 349, 364, 394-396
УКРПОЛ – 356
Хартун-Горре Констанц – 107
Черемош – 69, 109, 176, 180, 292, 326-328, 363
Чернівецька обласна державна адміністрація – 195
Чернівецький інститут післядипломної педагогічної освіти – 235, 253, 259
Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і
підприємств малого бізнесу - 165
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