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Історія краю
1.

Заставно моя прекрасна, тобі б калиною
цвісти: бібліографічний покажчик,
присвячений 420-ій річниці першої згадки
про Заставну / Заставнівський рай. відділ
культури і туризму, Центральна районна бка. - Заставна, 2009. - 24 с.

Бібліографічний покажчик, до якого увійшло
46 книг, присвячений визначній даті в житті
міста Заставни. Адже минає 420 років з того
часу, коли Заставна вперше була згадана в
письмових документах. Покажчик знайомить із
книгами, в яких подано архівні документи
дипломатичних установ держав Австрії та
Румунії, літературою з історї минулого та
сучасного краю, про знаних і шанованих людей
Заставни, путівниками, довідниками, а також
художніми творами та збірками поезій,
написаних заставнівчанами. До покажчика
включені матеріали, видані з 1909 по 2009
роки. Всі матеріали анотовані і в кожному
розділі подані в алфавітній послідовності.
Покажчик розрахований на вчителів, студентів,
краєзнавців, учнів, бібліотечних працівників та
всіх тих, хто цікавиться минулим та сучасним
міста.
2.

Грушковський І. М. Віхи історії рідної
землі: публіцистичні статті / І. М.
Грушковський. - 3-є вид. - Вижниця:
Черемош, 2009. - 48 с.

Книга "Віхи історії рідної землі" краєзнавця,
історика й публіциста з села Банилів -то цікаве
дослідження. У ній головним чином зібрані
публіцистичні статті, надруковані автором у
періодичних видаршях у різний час. 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.
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3.

Гусар Ю.С. Священний курган край села:
(Меморіал Пам'яті воїнам, які загинули під
час Ставчанської битви 1739 року) / Ю. С.
Гусар, В.М. Палій. - Чернівці: Місто, 2009. 32 с.

«Надії молдавського і буковинського
населення на визволення з-під гніту іноземних
загарбників знову ожили під час російськотурецької війни 1735-1739 рр. Російські війська
вступили на територію Молдавії. 17 серпня
1739 року вони розгромили турецьку армію під
Ставчанами і через два дні визволили Хотин. У
цих битвах брали участь 2 гусарські полки,
сформовані при російському війську з утікачів
Молдавії та Буковини. Цій події М. В.
Ломоносов присвятив свою «Оду на здобуття
Хотина».
4.

Смаль-Стоцький С. Буковиньска Русь:
Культурно-історичний образок. -Чернівці:
Зелена Буковина. 2009. -192 с.

"Буковиньска Русь" - перше історикокультурне дослідження про минуле українців
Буковини, написана Степаном СмальСтоцьким - видатним громадським діячем,
одним з лідерів українського національного
відродження на Буковині кінця XIX - початку
XX ст.
5.

Чернівці: історія і сучасність: ювілейне
видання до 600-річчя першої писемної
згадки про місто / В. М. Ботушанський [и
др.]; за заг. ред. В. М. Ботушанського; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича, Чернівецька обл. державна
адміністрація, Фонд "Чернівці - 600". Чернівці: Зелена Буковина, 2009. - 586 с.

У монографії висвітлюється багатовікова
історія Чернівців - одного із старовинних і
прекрасних міст України, обласного центру
Буковини, якому у 2008 році виповнилося 600
років від першої писемної згадки про нього.
Автори розкривають різні аспекти виникнення,
становлення, розвитку міста, його забудови,
архітектури, досліджуються питання
економічного, суспільно-політичного,
громадського, культурного життя міста. Книга
буде цікавою всім, хто цікавиться історією
міста.
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6.

Чеховський Ігор Григорович.
Чернівці - місто зустрічі культур і релігій:
навч. посібник дофакультативних
курсів"Основи християнської етики" та
"Історія м.Чернівців" загальноосвітніх
навч. закладів / І. Г. Чеховський. - Чернівці:
Місто, 2009. - 208 с.

Допомогти читачеві глибше пізнати велич
матеріальних пам'яток — релігійних святинь та
культурного набутку Чернівців та області,
проникнутися гордістю за талант зодчих і
будівничих, збагатитися новими знаннями про
минуле рідного краю покликаний цей
посібник.
Для самостійної підготовки та набуття
практичних навичок в кінці кожного розділу
подані контрольні питання та тематика
індивідуальних навчально-дослідних завдань.
Посібник призначається для учнів
загальноосвітніх шкіл, які вивчають
факультативні курси «Основи християнської
етики» та «Історія м. Чернівців», а також усіх,
хто цікавиться духовним та матеріальним
надбанням попередніх поколінь.
7.

Чорний Олександр Дмитрович.
Вашківці на сивих вітрах минувшини / О. Д.
Чорний; ред. Л. Звенигородська. - Чернівці:
Прут, 2009. - 310 с.: іл., фото.

У цій книзі журналіст, публіцист і краєзнавець
О.Чорний розповідає про своє рідне село
Вашківці, що в Сокирянському районі на
Буковині. Він простежує його історію,
осмислює людські долі, моральні цінності,
повідує про хвилюючі події, що мають
безпосереднє відношення до тутешнього
реального життя, згадує давні звичаї і
призабуті традиції, розкриває припорошені
часом таємниці вашковецьких околиць.
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Природничі науки в цілому
Банки екологічної інформації: [навч.
8.

посібник для студ. вищих навч. закл.] / Н.
М. Самойленко [и др.]; М-во освіти і науки
України. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 370 с.

Розглянуті основні види Інформації та
інформаційних ресурсів, і що
використовуються у сфері екології та охорони
довкілля. Докладно описані джерела
одержання екологічної інформації у
бібліотеках та аспекти її традиційного і
автоматизованого пошуку у цих установах, а
також в системі Інтернет. Наведені основні
положення теорії баз даних та інформаційних
систем. Викладені базові поняття щодо
сучасних геоінформаційних й інших
поширених у природоохоронній діяльності
інформаційних систем. Охарактеризоване
інформаційне забезпечення екологічного
картографування та екологічного моніторингу.
Наведені відомості про інформаційні потоки,
сформовані нормативно-правовими і
статистичними матеріалами, що необхідні для
практики проведення природоохоронної
діяльності по об'єктам біосфери.
9.

Вінклер Ігор Аронович
Банки екологічної інформації: навч.
посібник / І. А. Вінклер, М. С. Рогозинський;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 68 с.

Навчальний посібник висвітлює основні
принципи створення банків екологічної
інформації, галузь їх застосування та правила
наповнення банків інформацією. Описані
прийоми, що застосовуються для обробки
екоінформації, підвищення її точності,
відділення некоректних даних тощо.
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10.

Гуцуляк Ю.Г. Концептуальний підхід до
конструювання агроекосистем: сталий
екологобезпечний розвиток
природокористування/ Ю.Г. Гуцуляк. Чернiвцi: Прут, 2009. - 48 с.

В брошурі розглядаються проблеми
виникнення ідеї сталого розвитку, який
передбачає взаємне узгодження екологічних,
економічних і соціальних чинників розвитку
суспільства. Значна увага приділяється
питанням щодо необхідності екологізації
сільськогосподарського виробництва і
пропонується перехід всієї людської діяльності
в природі на біопозитивну (природозберігаючу
і природовідновлюючу) основу. На основі
постулатів екології, ряду законів біоніки, а
також сучасних технологій нами розроблені
загальні принципи біопозитивності всієї
техніки і технології. Для фахівців державних
землевпорядних органів, студентів
землевпорядних факультетів вузів.
11.

Довкілля Буковини у 2008 році:
статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 136 с.

У збірнику вміщено основні показники, які
характеризують сучасний стан навколишнього
природнього середовище в області за 1990,
1995, 2000, 2003-2008 роки.

12.

Матеріали студенської наукової
конференції Чернівецького національного
університету (13 - 14 травня 2009 р.).
Природничі науки / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 472 с.
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Фізико-математичні науки
13. Бібліографічний покажчик основних

наукових праць співробітників кафедри
фізики твердого тіла за 1949-2009 р.р / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: С. М. Новіков, О.П.
Кройтор, І.Р. Данилюк. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 92 с.

Покажчик створений до 60-літнього ювілею
кафедри фізики твердого тіла Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича.
14.

Варіаційне числення та методи оптимізації:
навчальний посібник / Мін-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: М. І.
Матійчук, Г. М. Перун, О. М. Ленюк. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 96 с.

У посібнику наводяться постановки й
алгоритми розв'язання основних задач
математичного програмування, варіаційного
числення й оптимального керування. Розв'язані
типові задачі та підібрані задачі для
самостійної роботи студентів відповідно до
навчальної програми з цієї дисципліни.
Для студентів напряму "Математика".
15.

Городецький, Василь Васильович
Алгебра та геометрія в теоремах і задачах:
навч. посібник. Ч. 1 / В. В. Городецький, С.
Б. Боднарук; М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 336 с.

У посібнику викладено основний теоретичний
матеріал, який стосується теорії матриць,
визначників і систем лінійних рівнянь,
наведено основні положення векторної
алгебри, рівнянь ліній першого порядку на
площині та в просторі, рівнянь площини, теорії
кривих і поверхонь другого порядку. Дається
розв'язання типових задач різного ступеня
складності.
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16.

Городецький В. В. Диференціальна
геометрія в теоремах і задачах: підручник
[для студ. вищих навч. закл.] / В. В.
Городецький, О. В. Мартинюк. - Чернівці:
Книги - ХХІ, 2009. - 396 с.

У підручнику викладено основний
теоретичний матеріал, який стосується теорії
кривих і поверхонь у тривимірному
евклідовому просторі, наведено основні
положення теорії н-вимірних афінних і
евклідових просторів, тензорного числення.
Дається розв'язання типових задач різного
ступеня складності.
17.

Диференціальні рівняння: методичний
посібник. Ч. 2 / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Р. І. Петришин,
С. Г. Блажевський. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 84 с.

Методичний посібник містить довідковий
матеріал, приклали розв'язання типових задач,
підбірки задач для практичних занять і
домашніх завдань, а також контрольні питання з диференціальних рівнянь ВІДПОВІДНО
до навчальної проірами з цієї дисципліни.
18.

Квазістаціонарні електронні стани і
провідність плоских резонанснотунельних наноструктур: метод. вказівки
до спецкурсу / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: М. В. Ткач, Ю.
О. Сеті. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

У виданні описані методи визначення
спектральних характеристик (резонансних
енергій та ширин) квазістаціонарних етанів
електрона у плоскій симетричній резонанснотунельній структурі з прямокутними та 8лодібними потенціалами. У цих же моделях у
малосигнальному наближенні подасться теорія
наведеної провідності електронів у симетричній трибар'єрній резонансно-тунельній
структурі.

9

19.

Крайові задачі для диференціальних
рівнянь: збірник наукових праць. Вип. 18 /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича, Нац. технічний ун-т
"Харківський політехнічний інститут". Чернівці: Прут, 2009. - 328 с.

В даному випуску наукових праць здійснено
моделювання дифузійних процесів методом
гібридного диференціального оператора Фур'єЕйлера-Фур'є на декартовій осі; дослідження
випадкових коливань в деяких нелінійних
системах з випадковим збуренням;
дослідження стійкості просторових коливань
твердого тіла в неголовних осях інерції та ін.
20.

Ніцович Ольга Володимирівна.
Фізика штучно-анізотропних
термоелементів: автореферат дисертації
на здобуття наук. ступеня кандидата
фізико-матем. наук / О. В. Ніцович; НАН
України, М-во освіти і науки України, Ін-т
термоелектрики. - Чернiвцi, 2009. - 20 с.

Робота виконана в Інституті термоелектрики
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки.

21.

Програмування (мова асемблера): метод.
рекомендації до лабораторних робіт / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича ; укл.: Ф. О. Сопронюк, С. Ф.
Сопронюк, В. В. Лазорик. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 96 с.

Метою даного видання є оволодіння основами
мови програмування асемблера та закріплення
знань про архітектури персональних
комп'ютерів на базі сім'ї процесорів іАРХ (Intel
Advanced Processor Architecture) корпорації
Intel та сумісних процесорів іАРХ, мікросхеми
яких випускають фірми AMD , Cyrix та ІС.
Дане видання містить методичні вказівки до
виконання семи тематичних лабораторних
робіт із дисципліни "програмування" (мова
асемблера). До лабораторних робіт додається
необхідний теоретичний матеріал, приклади
розв'язання тематичних задач та індивідуальні
завдання для студентів.
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22.

Федорук Ярослав Григорович.
Гіротропний спіральний термоелемент:
автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня канд. фізико-матем. наук
/ Я. Г. Федорук; НАН України, М-во освіти і
науки України, Ін-т термоелектрики. Чернiвцi, 2009. - 20 с.

Робота виконана в Інституті термоелектрики
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України.

Хімія
23.

Букачук О. М., Скрипська О. В.
Методи одержання та застосування в
органічному синтезі солей діазонію: навч.
посібник / О,М. Букачук, О.В. Скрипська. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 84
с.

У навчальному посібнику подано огляд
методів синтезу солей діазонію та застосування
їх у реакціях з виділенням і без виділення
азоту. Наведені методики одержання сполук
різних класів. Для студентів хімічних
факультетів.
24.

Букачук О.М Хімічний аналіз лікарських
засобів: навч. посібник / О.М. Букачук. Часі. 1. - Чернівці: Чернівецький нау. ун-т,
2009. - 80 с.

Посібник включає основні методи елементного
аналізу лікарських засобів - органічних
речовин, експрес-аналіз лікарських засобів
органічної та неорганічної природи.
Наведені методики якісного та кількісного
визначення основних елементів, що входять до
складу органічних речовин - карбону,
гідрогену, нітрогену, сульфуру, фосфору,
галогенів.
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25.

Вінклер Ігор Аронович
Фізична та колоїдна хімія: навч. посібник /
І. А. Вінклер, С. Д. Борук; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 100 с.

У виданні містяться основні положення з курсу
«Фізична І колоїдна хімія». Проаналізовано
основні положення термодинаміки,
електрохімії, кінетики хімічних реакцій,
колоїдної хімії.
26.

Квантова хімія: навч. посібник / М-во освіти
і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича;
укл.: Д. П. Баб'юк, В. В. Нечипорук, Т. С.
Сліпенюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 96 с.

Висвітлено основні, теоретичні положення
квантової хімії та будови молекул. Розглянено
приклади розв'язування деяких задач квантової
хімії.

27.

Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні
методи (модуль 6): метод. рекомендації до
лаборат. робіт / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: А. Г. Волощук,
М. М. Воробець. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 48 с.

Викладено основи теорії фотометричних
методів аналізу. У практичній частині наведено
лабораторні роботи з фотоколориметричного,
рефрактометричного, люмінесцентного
методів аналізу та методу фотометрії полум'я.

Науки про землю
28.

Білокриницький С.М. Геодезія: навч.
посібник. Ч.3 / С. М. Білокриницький; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 96 с.

У третій частині посібника подано камеральні
роботи при теодолітній зйомці. Розглянуті
попередння обробка польових вимірювань,
обчислення дирекціймих кутів сторін ходів,
координат точок ходу, побудова плану
теодолітного знімання, координатної сітки,
обчислення площ. Значна увага приділена
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геометричному нівелюванню. Детально
розглянуті види нівелювання, суть і способи
нівелювання, нівеліри, їх перевірки,
трасування лінійних споруд, нівелювання
поверхні.
Для студентів базового напряму "Геодезія,
картографія та землеустрій", а також інших
напрямів навчання, які вивчають дисципліни
топографо-геодезичного і картографічного
спрямування.
29.

Білокриницький Сергій Миколайович.
Геодезія: навч. посібник. Ч. 4 / С. М.
Білокриницький; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 88 с.

В четвертій частині посібника розглянуто суть
мсшульної зйоміси; прилади застосовані при
мензульній зйомці; як здійснюєгься
приведення мензули у робоче положення;
способи створення геодезичної основи
мензульної зйоміси; проведення зйомки
ситуації та рельєфу. У другому розділі значна
увага приділена тахеомегричній зйомці, її
сутності, приладам, які застосовуються при її
виконанні, самому процесу виконання зйомки.
У третьому розділі подано види і методи
побудови геодезичних мереж, їх класифікацію.
30.

Букачук Ольга Михайлівна
Реакції конденсації в органічному синтезі:
навч. посібник / О. М. Букачук, Ю. М.
Андрійчук, О.В. Кушнір; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 84 с.

У навчальному посібнику подано
найважливіші реакції конденсації карбонільних
сполук, наведені механізми реакцій. Наведені
методики проведення найпоширеніших
конденсації. Для студентів хімічних
факультетів.
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31.

Буковина туристична = Tourist Bukovyna /
Управління культури і туризму
Чернівецької облдержадміністрації; відпов.
за вип.: О. Лелюк, О. Антонюк. - Чернiвцi,
2009. - 238 c.

У виданні йдеться про туристичну
інфраструктуру Буковини, архітектурні
перлини Чернівців, Дністровський каньйон,
гірську та рівнинну Буковину. В розрізі
кожного району подані адреси туристичних
комплексів і відомості про туроператорів.
Книга ілюстрована великою кількістю
кольорових фотографій, подано передмову
голови Чернівецької ОДА. Видана українською
та англійською мовами.
32.

Країнознавство: метод. вказівки до
практичних робіт / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Н. П.
Аніпко. - Чернівці: ЧНУ, 2009.

У виданні подано завдання та теоретичні
відомості до чотирьох практичних робіт із
курсу «Країнознавство»: «візитна картка»
країни, характеристика природних умов та
природних ресурсів країни, характеристика
історії формування етнічного складу населення
країни та сучасної демографічної ситуації,
характеристика культури та мистецтва країни.
33.

Країнознавство: навч. посібник: [у 4-х ч.].
Частина 1 / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009.

У виданні розглянуті програмні питання
перших трьох тем курсу «Країнознавство»:
країнознавство як наука та навчальна
дисципліна, просторово-територіальна
організація держав світу, політична карта світу
та основні етапи її формування.
Для студентів других курсів географічних
факультетів спеціальності "Туризм'".
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34.

Органічна хімія: реком. до лаб. робіт з орг.
хімії / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: О.В. Скрипська, О.М.
Букачук, А.Ф. Чобан. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 92 с.

Викладено основи якісного аналізу органічних
сполук. Наведено лабораторно-практичні
роботи з окремих класів органічних сполук, шо
характеризують способи добування, головні
фізичні й хімічні властивості типових їх
представників.
35.

Олімпіадні задачі з географії та їх розв'язки
/ Управління освіти і науки Чернівецької
обл. держ. адміністрації, Чернівецький обл.
ін-т післядипломної пед. освіти; укл.: В. Ю.
Туряк, В. В. Фостій. - Чернiвцi: 2009. - 48 с.

Посібник дає вчителеві багатий і цікавий
матеріал. Задачі, вправи та завдання, що
пропонуються в ньому, можуть бути
використані на уроках розвитку географічного
мислення учнів, створення проблемних
ситуацій, встановлення міжпредметних
зв'язків, а також для перевірки і закріплення
знань і вмінь. Всього у виданні подано
завдання по 10 темах. Наприклад: Форма і
розміри Землі; Фізичні процеси в літосфері, в
атмосфері, в гідросфері; Задачі за
топографічною картою та ін. По кожній з тем кілька задач з показом ходу їх рішення і
відповідями. Всього задач 160. А також
вміщено список використаної літератури.
36.

Подолання наслідків стихії - під
громадський контроль: інформаційний
збірник за результатами моніторингу /
Чернівецька обл. гром. організація "Комітет
виборців". - Чернiвцi, 2009. - 56 с.

У виданні представлено інформацію щодо
подолання наслідків повені 2008 року.
Подаються загальні відомості про повінь в
Україні. Надано докладні матеріали щодо
проведеного громадського моніторингу,
аналізу публікацій за вказаною тематикою в
друкованих ЗМІ, публічного обговорення
питань щодо ефективності використання
бюджетних коштів та результативностю
заходів, спрямованих на подолання повені.
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37.

Проблеми екологічного руслознавства:
конспект лекцій. Ч. 2 / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: О. В.
Кирилюк, Л. В. Костенюк, В. М. Опеченик. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 84 с.

Конспект лекцій (частина 2) містить останні
чотири лекції з курсу "Проблеми екологічного
руслознавства". Тематика лекцій відповідає
робочій програмі курсу, Кожна лекція
розкриває ряд важливих питань, необхідних
для засвоєння курсу та подається у зручній для
студентів формі. Подано контрольні питання,
до курсу в цілому та тестування до кожної
лекції.
Для студентів 4-го курсу стаціонарної та
заочної форм навчання спеціальності "Екологія
та охорона навколишнього середовища"
географічного факультету.

Біологічні науки
38.

Анатомія людини: робочий зошит / ЧНУ ім.
Ю. Федьковича; укл. Г.Г. Савчук. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 118 с.

Робочий зошит відповідає діючій вузівській
програмі (за кредитно-модульною системою
навчання) з нормативного курсу "Анатомія
людини" для напряму підготовки "Фізичне
виховання" та "Здоров'я людини". Видання
містить основні відомості про будову органів і
систем органів людського організму та
схематичні рисунки. Для студентів
небіологічних спеціальностей.
39.

Біологія: Тварини: навч. посібник для
лабораторного практикуму та самостійної
роботи / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл.: Л.М. Хлус, О. І.
Худий, М.М. Федоряк. - Чернівці: ЧНУ, 2009.
- 136 с.

Навчальний посібник відповідає програмі
курсу «Біологія» (модуль «Тварини») для
студентів, які навчаються за напрямом
«Екологія та охорона навколишнього
середовища». Видання містить протоколи 12
лабораторних робіт та однієї - практичної (1
лабораторна та практична відведені для
самостійного виконання студентами). У
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посібнику наведено стислі теоретичні
відомості щодо будови та біології тварин
різних таксономічних груп, поточні та
узагальнюючі таблиці для заповнення.
Навчальний посібник спрямований на
полегшення роботи студентів в умовах
кредитно-модульної організації навчального
процесу. Подано змістово-діяльнісну
структуру модулю, завдання для самостійної
роботи, тематику рефератів та ІНДЗ, критерії
оцінювання навчальних досягнень студентів.
40.

Біохімія спорту: методичний посібник / Мінво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. В. В. Бевзо. - Чернiвцi:
ЧНУ, 2009. - 136 с.

У методичному посібнику МІСТЯТЬСЯ
теоретичні обґрунтування та практичні
вказівки до виконання лабораторних
досліджень з норматив-ного курсу ^Біохімія
спорту'. Подано як традиційні, так і нові
методики, що використовуються в біохімічній
практиці. Крім того представлено тестові
завдання для навчання, контролю,
самоконтролю та самостійної підготовки
студентів спеціальності „фізичне виховання".
41.

Вступ до фаху: (Екологія для студентів
хімічних факультетів): навч. посібник / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. С. Д. Борук. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 80 с.

У виданні містяться основні положення з курсу
«Вступ до фаху». Проаналізовано основні
причини виникнення екологічної кризи у світі і
в Україні та шляхи її подалання.
Для студентів хімічних факультетів вищих
навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю 6.070800 - "Екологія та охорона
навколишньої о середовища".
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42.

Гуцуляк Г.Д. Еколого-економічні проблеми
сталого розвитку природокористування / Г.
Д. Гуцуляк. - Чернiвцi: Прут, 2009. - 164 с.

Монографія підготовлена за матеріалами
власних досліджень, проведених у 1989-2008
рр. з використанням фрагментарних
(статейних) праць, які опубліковані в
спеціальних журналах, брошурах та
монографіях. У монографії проаналізовано
еколого-економічні принципи сталого розвитку
природокористування та пріоритетні завдання
охорони навколишнього середовища.
Накреслено шляхи організації комплексних
заходів щодо сталого розвитку
природокористування.
43.

Екологія рослин: метод. вказівки до
лабораторних робіт / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: В. В.
Буджак, К. В. Коржан. - Чернівці: ЧНУ, 2009.
- 80 с.

Видання містить методичні рекомендації до
проведення лабораторних робіт із курсу
"Екологія рослин". Особлива увага приділена
вивченню анатомоморфологічних
пристосувань вищих рослин до основних
кліматичних факторів - температури, вологи та
світла. Знайомство з анатомічними
особливостями рослин різних екологічних груп
полегшують численні ілюстрації.
Для контролю засвоєння матеріалу до кожної
роботи запропоновано питання., перелік видів
рослин з різних екологічних груп і
підсумковий тест.
44.

Мелещук Л.І. Лабораторні спеціалізації:
навч.-метод. посібник / Л.І. Мелещук, В.К.
Ракочий, Л.М. Хлус; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 92 с.

Посібник містить стислі теоретичні відомості
та практичні рекомендації щодо особливостей
збору, препарування та виготовлення
постійних препаратів безхребетних та
хребетних тварин різних систематичних груп,
основ таксидермії та музейної справи.
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45.

Методи вимірювання параметрів
навколишнього середовища: метод.
вказівки до лабор. і практ. занять / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича ; укл.: У. В. Легета, О. В.
Баглей. - 2-е вид. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 72
с.

У даній методичній розробці викладено
основні прийоми відбору проб повітря, води та
грунту, основи метолів з вимірювання
параметрів навколишнього середовища,
наведено порядок виконання методик визначення фізико-хімічних властивостей
навколишнього середовища. До кожної роботи
надається коротка теоретична частина.
Методичні вказівки призначені для студентів
спеціальності -6.040106 „Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування".
46.

Оплачко Л.Т. Генетика: навч. посібник / Л.
Т. Оплачко; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2009. - 124 с.

У навчальному посібнику описані теоретичні
положення основних розділів модульної
програми з генетики та лабораторні роботи як
навчальні елементи цієї програми. Подані
лабораторні роботи, питання для
самоконтролю та творчі завдання дають
можливість отримати практичні навички щодо
виконання наукової роботи. Для студентів,
аспірантів, молодих науковців, учителів і учнів
коледжів біологчних і медичних
спеціальностей.
47.

Парниковий ефект: уроки екології / упор.:
С. С. Руденко, С. В. Лазарєва. - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 40 с.

Серія навчально-методичних розробок під
єдиною назвою «Уроки екології» адресована
учням загальноосвітніх шкіл. Автори ставили
перед собою мету привернути увагу учнів до
сучасних екологічних проблем глобального
масштабу. Той обсяг матеріал з екології, який
представлений в шкільному курсі, на нашу
думку, є досить обмеженим, ідея сформувати
уявлення про сучасні екологічні проблеми
біосфери. Серія «Уроки екології» збагатить
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учнів новою інформацією про причини та
наслідки складових глобальної екологічної
кризи та дасть їм можливість зробити перші
кроки в наукових дослідженнях окремих
проблем доступними методами.
48.

Федоряк М. М. Основи екології: навч.
посібник [для студ. вищих навч. закл.] / М.
М. Федоряк, Г.Г. Москалик; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 336 с.

Навчальний посібник написаний відповідно до
вимог Державного стандарту освіти і
програми, яка рекомендована Міністерством
освіти і науки України. Подача матеріалу
спрямована на полегшення роботи студентів в
умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу. Посібник
складається з двох частин: модуль 1 Теоретична екологія, модуль 2 - Прикладна
екологія.
Наведено основні екологічні поняття,
принципи та закони взаємодії організмів та їх
систем між собою і з навколишнім
середовищем. Розглянено основні аспекти
антропогенного впливу на біосферу. Посібник
спрямований на формування нового
екологічного мислення.
49.

Худа Лідія Вікторівна
Ензимологія: навч. посібник / Л. В. Худа; Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 116
с.
У посібникі висвітлено особливості структурної
організації ферментів. їх властивості, механізм дії,
основні шляхи регуляції. Розглянуті кінетичні
характеристики ферментативних реакцій, подано
заіальиі принципи класифікації га номенклатури
ферментів.
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Техніка і технічні науки
50. Багатокаскадні транзисторні підсилювачі:

навч. метод. матеріал для
конструкторсько-розрахункового
проектування / Мін-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: С. В.
Нічий, Є. Д. Громко. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 52 с.

У роботі розглядаються принципи
функціонування та характеристики
багатокаскадних підсилювачів на
транзисторах. Описана методика та порядок
розрахунку підсилювача на транзисторах і
прийом моделювання його роботи із
використанням комп'ютерної техніки. Матеріал
роботи використовується під час проходження
студентами конструкторсько-розрахункової
практики.
Для студентів, які навчаються за напрямом
підготовки "Мікро- та наноелектроніка"
51.

Комп'ютерна графіка: метод. вказівки до
лабораторних робіт / ЧНУ ім. Ю.
Федьковича; укл. В. Ю. Береза. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 66 с.

У роботі наводяться приклади розв’язування
задач та завдання для лабораторних робіт, які
допоможуть студентам при вивченні
дисципліни «Комп’ютерна графіка».

52.

Комп'ютерні системи штучного інтелекту:
методичні вказівки до лабораторних робіт /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. С. В. Баловсяк. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

Дисципліна „Комп'ютерні системи штучного
інтелекту' читається студентам спеціальності 7
09.501 "Комп'ютерні системи та мережі".
Методичні вказівки сприятимуть підготовці де
виконання шести лабораторних робіт, які
дозволять практично засвоїти теоретичний
матеріал дисципліни. Лабораторні роботи
адаптовані до кредитно-модульиої системи
навчання.
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53.

Маценко В. Г. Комп'ютерна графіка:
навчальний посібник / В. Г. Маценко; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 344
с.

У посібнику викладено математичні основи
комп'ютерної графіки, наведено широкий
спектр основних понять та алгоритмів,
розглянуто фізичні основи сприйняття кольору
та особливості колірних моделей, описані
технічні та програмні засоби комп'ютерної
графіки. Значна увага приділяється
математичному моделюванню геометричних
об'єктів і побудові їх проекцій. Розглянуто
методи комп'ютерної 20- і ЗИ-графіки та
засоби програмування графіки Наведено
завдання до лабораторного практикуму, вправи
та задачі для самостійного розв'язування,
питання для самоконтролю, завдання для
розробки комп'ютерних проектів.
54.

Основи електротехніки і радіоелектроніки:
методичні рекомендації до самостійної
роботи студентів / ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
укл. Л.А. Косяченко. - Чернiвцi: Рута, 2009. 76 с.

Методичні рекомендації до самостійної роботи
студентів складено відповідно до програми
дисципліни «Основи електротехніки і
радіоелектроніки». Матеріал розбитий на три
модулі «Лінійні електричні кола», «Елементна
база електроніки» та «Робота електронних
схем» з контрольними запитаннями до кожного
з них.
55.

Основи інформатики та комп'ютерної
техніки: навч. посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Г. В.
Мельник. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Навчальний посібник містить теоретичні
основи та методи курсу інформатики, які
реалізовані в сучасному апаратному та
програмному забезпеченні комп'ютерів.
Розглянуто принципи роботи у середовищі
операційної системи Мпіктз XI' та з
прикладними програмами, що входять до
складу пакету М8 Оfiсе 2007. Описано роботу
з програмами оптичного розпізнавання та
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перекладу текстової інформації.
Навчальний посібник містить різнопланові
практичні завдання та рекомендації до їх
виконання на лабораторних заняттях в межах
курсу «Основи інформатики».
56.

Основи логічного проектування цифрових
пристроїв: навч. матеріал для самост.
опрацювання / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. С. В. Нічий. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 48 с.

У роботі розглядаються питання проектування
цифрових пристроїв із використанням методів
логічної алгебри, які можуть застосовуються
при створенні цифрових систем.

57.

Основи синтезу лікарських препаратів:
метод. рекомендації / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл.: О. В.
Скрипська, П. І. Ягодинець, О.В. Кушнір. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 100 с.

Викладено методичні рекомендації щодо
вивчення курсу «Основи синтезу лікарських
препаратів» за кредитно-модульною
системою. Наведено лабораторні роботи. Для
студентів хімічних факультетів.

58.

Підсилювач на польових транзисторах:
навч.-метод. матеріал до курсового
проектування / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: С. В. Нічий, Є.
Д. Громко. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

У роботі розглядаються принципи
функціонування та характеристики польових
транзисторів і підсилювачів на їх основі.
Описана методика та порядок розрахунку
підсилювача на польовому транзисторі
включеного по схемі з загальним витоком.
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59.

Програмне забезпечення ЕОМ: метод.
рекомендації до виконання лаборат. робіт /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Г. В. Мельник. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 92 с.

Методичні вказівки містять теоретичні
рекомендації та практичні завдання до
виконання лабораторних робіт з курсу
«Програмне забезпечення ЕОМ».

60.

Програмування для Microsoft Excel на
Visual Basic for Applications (VBA):
методичні вказівки / ЧНУ ім. Ю.
Федьковича; укл.: І.В. Юрченко, В.С.
Сікора. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 56 с.

У методичних вказівках викладено основні
поняття, типи даних, елементи робочого
середовища, оператори мови програмування
Visual Basic for Applications. Наведено
лабораторні роботи для закріплення набутих
студентами теоретичних відомостей. Для
студентів економічного факультету та
факультету прикладної математики.
61.

Сопронюк Т.М. Технології візуального й
узагальненого програмування в С++
Builder: навч. посібник / Т. М. Сопронюк;
ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернiвцi: Рута,
2009. - 80 с.

У навчальному посібнику коротко описано
сучасні інформаційні технології, які підтримує
систему програмування Borland C++Builder.
Детально розглянуто практичне застосування
принципів узагальненого програмування на
прикладі засобів стандартної бібліотеки
шаблонів STL.
Візуальні технології програмування у
середовищі C++Builder реалізуються засобами
бібліотеки візуальних компонентів VCL (Visual
Component Library), тому у посібнику широко
висвітлюються можливості цієї бібліотеки для
побудови проектів різного призначення,
зокрема графічних додатків і додатків баз
даних. Наведено по 30 варіантів для кожної з
чотирьох лабораторних робіт. Теми
лабораторних робіт охоплюють описані у
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посібнику можливості системи програмування
C++Builder.
62.

Тепломасообмін: навч. посібник. Ч. 2 / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Н. М. Гавалешко. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 88 с.

У виданні розглянуто процес теплообміну
при фазових перетвореннях - кипінні та
конденсації.;
закони теплового
випромінювання; описано визначення
теплового потоку під час процесів теплового
випромінювання між поверхнями різної
форми; розглянуті принципи роботи
теплообмінних апаратів, методики обчислення
параметрів їх роботи; основні положення теорії
масообміну; виведені диференційні рівняння
тепло- і масообміну; пояснено метод отрійної
аналогії; розглянуто нестаціонарні процеси
теплопровідності при охолодженні чи
нагріванні тіл різної форми.
63.

Фармацевтична хімія: метод. посібник / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: О. С. Лявинець, О. В.
Скрипська, Ю. М. Андрійчук. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 84 с.

Виданні містить робочу програму з
„Фармацевтичної хімії" за кредитномодульною системою організації навчального
процесу, розкриває змістово діяльнуструктуру
модулів, завдаєш для самостійної роботи,
зразки тестового контролю, індивідуальні
додаткові завдання.
64.

Хімічна технологія. Виробничі процеси:
метод. посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. О.С.
Лявинець. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 104 с.

Видання містить робочу програму з „Хімічної
технології та моделювання технологічних
процесів" (2 частина) за кредитно-модульною
системою організації навчального процесу,
розкриває змістово-діяльнісну структуру
модулів, завдання для самостійної роботи,
індивідуальні додаткові завдання, описує 5
лабораторних робіт, які належать до хімікотехнологічних процесів одержання
найважливіших продуктів основної хімічної
25

промисловості.
65.

Хімія барвників: навч. посібник / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: П. І. Ягодинець, О.В.
Скрипська, Ю. М. Андрійчук. - Чернівці:
Рута, 2009. - 100 с.

У навчальному посібнику викладено основи
теорії барвності органічних сполук, сучасні
уявлення про залежність кольору барвників від
їх будови. Подано робочу програму, плани
лекцій і лабораторних занять, регламент
модульної системи, список рекомендованої
літератури.
66.

Цифрова схемотехніка: лабораторний
практикум / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Б. М. Грицюк,
С. В. Нічий. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 52 с.

У роботі розглядаються питання будови
принципу роботи функціональних блоків, що
застосовуються при створенні цифрових
систем.

Сільське і лісове господарство
67. Агровиробничі групи грунтів України:

метод. рекомендації / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Р. І.
Беспалько, В. Р. Черлінка. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 36 с.

У методичних, рекомендаціях наведені
агровиробничі групи ґрунтів України і описані
принципи їх складання для окремих
землеволодінь на основі грушовокартографічних обстежень.
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68.

Фітомеліорація: метод. рекомендації до
семінар. занять / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. С. Г.
Літвіненко. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

У методичних рекомендаціях наведено
вказівки для ефектнішої підготовки до
семінарських занять. Подано плани занять,
теоретичні аспекти проблеми, яка
обговорюється, перелік рекомендованої
літератури, вказівки до підготовки.
Розглядаються проблеми природної,
сільськогосподарської, інженерно-захисної,
етико-естетичної, рекреаційної, архітектурнопланувальної фітомеліорації. Окрему увагу
приділено еколого-меліоративній
характеристиці рослин-меліо-рантів й
особливостям їх культивування. Посібник
побудований відповідно до модульної
програми курсу «Фітомеліорація» (семінарські
заняття).

Охорона здоров’я і медичні науки
69. Горянин М. Майже все про харчування при
різних захворюваннях. Ч. 5 / М. Горянин. Чернiвцi, 2009. - 368 с.

Важливим фактором хорошого життя
являється здоров'я і сексуальне задоволення.
Правильне харчування вимагає дотримання
посту, роздільного харчування, збалансованого
і раціонального споживання їжі за групою
крові, а також враховуючи різні захворювання.
В цій частині книги ви знайдете поради, як
правильно харчуватись при різних
захворюваннях, щоб підтримувати високу
сексуальну активність, яка дасть можливість
випити до дна солодкий сосуд кохання.
70.

Горянин М. Майже все про харчування, як
засіб лікування. Ч. 6 / М. Горянин. Чернiвцi, 2009. - 338 с.

Важливим фактором хорошого життя є
здоров'я, яке можна зберегти ведучи здоровий
спосіб життя, дотримуючись співввідношення
роботи і відпочинку, особистої гігієни,
правильного харчування і вживання напоїв. Ця
книга висвітлює питання посту, голодування,
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раціонального харчування, лікувальних
властивостей рослинного світу для збереження
здоров'я людини.
71.

Збірник клінічних задач із травматології:
навч. посібник / В. Л. Васюк [и др.]. Чернiвцi: Букрек, 2009. - 172 с.

У посібнику викладено принципи та алгоритми
діагностики і лікування пошкоджень опорнорухового апарату. Подано клінічні задачі з
травматології, які призначені для самостійної
роботи студентів, лікарів-інтернів, лікарівкурсантів.
Для студентів вищих медичних навчальних
закладів III—IV рівнів акредитації, лікарівінтернів, лікарівортопедів-травматологів.
72.

Ілащук Т.О. Гостра серцева
недостатність: основні прогностичні
предиктори: монографія / Т. О. Ілащук; Мво охорони здоров'я України,
Буковинський держ. мед. ун-т. - Чернівці:
Технодрук, 2009. - 204 с.

У монографії викладено сучасні уявлення про
синдром гострої серцевої недостатності, як
ускладнення гострого інфаркту міокарда з
урахуванням основних ланок патогенезу,
варіантів перебігу, хроноритмологічних
особливостей, стану коронарних судин та
методів медикаментозної корекції та
інтервенційних втручань.
Запропоновані у монографії матеріали можуть
бути використані для навчання студентів,
лікарів-інтернів та лікарів передатестаційних
циклів.
73.

Інформаційні технології у медицині та
фармації (практикум): навч. посібник для
студ. мед. і фармацевтичних факультетів
вищ. мед. навч. закладів ІV рівня
акредитації / М. А. Іванчук [и др.];
Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернiвцi,
2009. - 236 с.

Даний посібник містить понад 300 завдань для
практичних занять з курсів "Медична
інформатика", "Інформаційні технології у
фармації", "Інформаційні технології у
психології", "Європейський стандарт
комп'ютерної грамотності". Посібник
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рекомендоваий для студентів медичних і
фармацевтичних факультетів вищих медичних
навчальних закладів ІV рівня акредитації,
також буде корисний для тих, хто самостійно
вивчає роботу офісних програм та набуває
навики роботи з програмою MathCad.
74.

Лисак Н.М. Ваш хребет. Пізнай себе переможеш хворобу / Н. М. Лисак. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 130 с.

У книзі розкриті методи діагностики
патологічних змін та способи їх корекції.
Запропоновані автором методи традиційної,
народної й східної медицини вміло
поєднуються і взаємодоповнюються при
лікуванні опорно-рухового аппарату, а також
пов'язаних з ним інших захворювать.
Мета видання —теоретична та практична
підготовка, щодо попередження та
профілактики захворювань опорно-рухового
апарату широких верств населення з цілю
збереження їх здоров'я і працездатної.
75.

Нечитайло Ю.М. Кров та імунна система
дитини: навч. посібник / Ю. М. Нечитайло,
В. В. Безрук; М-во охорони здоров'я
України, Буковинський держ. мед. ун-т. Чернівці: БДМУ, 2009. - 72 с.

Навчальний посібник рекомендований
Центральним методичним кабінетом з вищої
освіти МОЗ України для підготовки до
практичних і семінарських занять з
пропедевтичної педіатрії та дитячих хвороб
для студентів 3 та 6 курсів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації та спеціальностями "Лікувальна
справа", "Педіатрія", "Медична психологія" та,
як довідник, для лікарів-інтернів, лікарівпедіатрів, сімейних лікарів.
76.

Практичні навички в неонатології: [Навч.
посібник для семінарських і практ. занять
зі студентами мед. факультетів зі
спеціальності "Лікувальна справа",
"Педіатрія"] / Буковинський державний
медичний університет, Кафедра
акушерства, гінекології та перинатології. Чернiвцi, 2009. - 136 с.

У навчальному посібнику представлено
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перелік практичних навичок зі спеціальності
"Неонатологія" для студентів, лікарів-інтернів
та лікарів-слухачів системи післядипломної
освіти. Включені розділи оцінки стану,
первинного лікарського огляду, догляду та
вигодовування новонароджених у пологовому
залі та вперіод перебування в пологовому
будинку. Висвітлені питання первинної
реанімації новонароджених, особливості
техніки проведення загальноприйнятих
діагностичних і терапевтичних маніпуляцій у
періоді новонародженості.
77.

Нечитайло Ю.М. Кров та імунна система
дитини: навч. посібник / Ю. М. Нечитайло,
В. В. Безрук; М-во охорони здоров'я
України, Буковинський держ. мед. ун-т. Чернівці: БДМУ, 2009. - 72 с.

Навчальний посібник рекомендований
Центральним методичним кабінетом з вищої
освіти МОЗ України для підготовки до
практичних і семінарських занять з
пропедевтичної педіатрії та дитячих хвороб
для студентів 3 та 6 курсів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації та спеціальностями "Лікувальна
справа", "Педіатрія", "Медична психологія" та,
як довідник, для лікарів-інтернів, лікарівпедіатрів, сімейних лікарів.
78.

Нечитайло Ю. М. Нервова система у дітей:
навч. посібник для студ. та лікарів-інтернів
/ Ю. М. Нечитайло, Н. І. Ковтюк; під заг. ред.
Ю. М. Нечитайла ; М-во освіти і науки
України. М-во охорони здоров'я України.
Буковинський держ. мед. ун-т). - 3-є вид.,
перероб. і доп. - Чернівці: БДМУ, 2009. - 64
с.

Доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри пропедевтики дитячих хвороб ІваноФранківського державного медичного університету, А.П.Юрцева
Рекомендовано Центральним методичним
кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ
України як навчальний посібник для студентів
вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації (протокол №1 від 19.05.2009 р.
засідання науково-методимчної Комісії з
медицини Міністерства освіти і науки
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України).
79.

Христич Т.Н. Хроническое легочное
сердце: современные концепции / Т. Н.
Христич. - Черновцы: Книги - ХХІ, 2009. 368 с.

В монографії висвітлюються питання етіології,
патогенезу хронічного легеневого серця,
особливості класифікації та клініки в
залежності від віку, верифікації діагнозу з
використанням сучасних методів дослідження.
При висвітленні питань лікування увага
акцентується на лікуванні основного
захворювання, оксигенотерапії, детально
висвітлюються показання до використання
системних глюкокортикоїдів, гепаринотерапії
та коррекції ендотеліальної дисфункції.
Приділена увага прогнозу та медичносоціальній експертизі хворих.

Суспільні і гуманітарні науки
80. Джаман Василь Олексійович.

Національна структура населення
етноконтактних зон: монографія / В. О.
Джаман, І.І. Костащук; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 288 с.

У монографії розглядаються науковометодичні основи дослідження географічних
особливостей формування національної
структури населення в етоконтактних зонах.
Розкрита етнічна різноманітність регіонів
України, простежено складний процес
формування національної структури населення
в поліетнічній етноконтактній Чернівецькій
області.
Для фахівців у галузі географії населення,
етнографії, працівників науково-дослідних
установ, викладачів, аспірантів, студентів
географічних та історичних спеціальностей
вищих навчальних закладів.

31

81.

Населення Чернівецької області. 2008:
статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 104 с.

У збірнику вміщено дані про адміністративнотериторіальний поділ регіону, чисельність
населення, його розміщення на території
області, розподіл за статтю та окремими
віковими групами, середній вік. нформація 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.
82.

Розподіл постійного населення
Чернівецької області за статтю та віком.
Станом на 1 січня 2009 року: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А.В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У збірнику вміщено показники, які
характеризують статево-вікову структуру
населення Чернівецької області станом на 1
січня 2009 року. Розрахований на широке коло
читачів.

Соціологія
83.

Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у
суспільстві перехідного типу в контексті
соціальної адаптації особистості/ А. В.
Камбур; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 208 с.

У монографії аналізується проблема, яка
полягає в існуванні суперечності між
прагненнями людей спростити свої адаптивні
практики через ідентифікацію власних та
суспільних ціннісних уявлень, з одного боку, й
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відсутністю загальновизнаної цінніснонормативної системи - з іншого. У зв'язку з
цим актуального значення набуває з'ясування
особистісних уявлень та морально-ціннісних
пріоритетів людей у процесах їх пристосування
до нових соціально-економічних та політичних
умов життя в суспільстві перехідного типу, до
якого належить сучасна Україна.
84.

Маковецький А. М. Надійність
соціологічної інформації: навч. посібник /
А. М. Маковецький; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 48 с.

У посібнику представлено нормативний курс
лекцій з навчального предмета «Надійність
соціологічної інформації». До кожної
лекції подано контрольні запитання, теми
рефератів і список рекомендованої літератури.
Для студентів і викладачів вищих навчальних
закладів.
85.

Соціологія: методичні рекомендації до
курсу / М-во освіти і науки України. М-во
фінансів України); укл.: Н. В. Стрельчук, Г.
Л. Мельничук, Г. В. Чайка. - Чернiвцi:
Яворський С.Н., 2009. - 68 с.

Методичні рекомендації з дисципліни
„Соціологія" розроблені для студентів денної
форми навчання вищих навчальних закладів.
У навчально-методичних рекомендаціях
міститься перелік тем семінарських занять та
запитань до них, загальний список
рекомендованої літератури, термінологічний
словник, тематику есе та рефератів, питання
для самоконтролю та загальний перелік питань
для підсумкового контролю.
86.

Соціологія праці та зайнятості: метод.
рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Т.В. Медіна. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Методичні рекомендації містять програму
лекційного курсу, методичні матеріали для
підготовки до семінарських занять, тести для
самоконтролю набутих знань та матеріали для
підготовки й проведення дійових ігор.
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87.

Тематичний словник-довідник з соціології /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; за ред. В. В. Кохана; укл. А.
Александровська [и др.]. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 112 с.

Представлений тематичний словник-довідник є
результатом спільних зусиль студентіввипускників кафедри соціології по
формуванню бази соціологічних термінів, які
необхідні студентам не фахових
спеціальностей для підготовки до семінарських
занять з курсу «Соціологія». Терміни, які
включені в даний словник подані відповідно до
тих тем, які передбачені курсом вивчення
соціології, що значно спрощує процес
засвоєння необхідного мінімуму соціологічної
категоріально-термінологічної бази.

Статистика
88.

Жінки і чоловіки області: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики
України, Головне управління статистики у
Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2009. - 88 с.

У бюлетені в тендерному аспекті представлені
дані про чисельність постійного населення,
питому вагу окремих вікових груп у загальній
чисельності населення, середню очікувану
тривалість життя, захворюваність за окремими
видами хвороб жінок та чоловіків, про освіту
та підготовку фахівців за галузями знань,
чисельність аспірантів, докторантів, кандидатів
та докторів наук серед жінок та чоловіків,
економічну активність та зайнятість населення
за статтю та віковими групами, рівень
безробіття, розподіл державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування за
статтю, злочинність та кількість потерпілих від
злочинів серед жінок та чоловіків.
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89.

Теорія статистики: методичні вказівки до
практичних робіт. – Чернівці: Рута, 2009. –
24 с.

Методичні вказівки до практичних робіт з
предмету соціально-економічна статистика
використовується для аналізу соціальноекономічних явищ і процесів, що відбуваються
в Україні. Теоретичний матеріал поєднали із
практикою розв’язання конкретних задач із
суспільного життя, що дає можливість більш
ретельно вивчити теоретичні основи у
практичному спрямуванні, зрозуміти сутність
розрахункових формул, оцінити кінцеві
результати з економічної або соціальної точки
зору.

Історія. Історичні науки
90. Балух В.О., Коцур В.П.

Історія середніх віків: У 2-х т. - Т.1. Раннє
Середньовіччя: курс лекцій. - Чернівці: ТОВ
«Видавництво «Наші книги», 2009. - 496 с.

Курс лекцій містить систематизований виклад
історії Середньовіччя. Перший том висвітлює
процес переходу від античності до
Середньовіччя, починаючи з кризи і падіння
Західної Римської імперії та утворення
варварських королівств і завершуючи
формуванням нової середньовічної цивілізації
в Європі і Візантії (III - перша половина XI ст.).
Посібник вміщує додатки (хронологічну
таблицю, термінологічний словник,
географічні назви, список видатних державних,
військових, церковних і культурних діячів
раннього Середньовіччя, бібліографію),
ілюстрації, карти і покажчики.
91.

Богачик Тамара Степанівна.
Північна Бессарабія дореформеного
періоду (1812-1868 рр.): соціальноекономічний, суспільний та освітній
розвиток: автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук / Т. С. Богачик; ЧНУ ім. Ю.
Федьковича. - Чернiвцi: Яворський С.Н.
[виготівник], 2009. - 20 с.

У дисертації проаналізовано соціально35

економічний, суспільний та освітній розвиток
Північної Бессарабії дореформенного періоду
(1812 - 1868 рр.). У праці визначено
особливості функціонування виконавчоуправлінських структур регіону.
Демографічний розвиток краю та його
етноструктура засвідчує, що українське
населення було автохтонним і становило
значну частину. Становище аграрного сектора
характеризувалося поєднанням феодальних
відносин та буржуазних форм ведення
господарства. Помітне відставання регіону в
економічному розвитку суттєво позначилося на
характері торгівлі. Соціальні відносини між
основними категоріями населення залишалися
суперечливими. Рівень розвитку системи
освіти не задовольняв освітні потреби
північнобессарабського суспільства.
92.

Ботушанський Василь Мефодійович.
Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок
ХХ ст.) / В. М. Ботушанський, Г. В. Чайка;
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Буковинська
державна фінансова академія. - Чернівці:
Технодрук, 2009. - 384 с.

У монографії на основі архівних і
опублікованих джерел, матеріалів преси,
фахової і меморіальної літератури
висвітлюється одне із характерних соціальних
явищ в історії західноукраїнських земель, у т.
ч. й Буковини, 60-х pp. XIX - початку XX ст. трудова еміграція. Йдеться про різні її прояви:
сезонну (на кілька місяців) до європейських
країн і заокеанську у двох її формах заробітчанську (на кілька років) і
переселенську (на постійно). З'ясовуються її
причини, напрямки, соціальний, національний і
віковий склад емігрантів, рівень заробітків,
умови їх життя і побуту, значення і наслідки
еміграції.
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93.

Буковина: спільна культурна спадщина =
Bucovina: patrimoniul cultural comun. Чернівці: Місто, 2009. - 200 с. : кол. іл.,
фото. - (Книгу видано в межах проекту
TASIS "Спільна культурна спадщина" за
фінансової підтримки Європейського
Союзу)

Це видання, яке побачило світ завдяки
міжнародному проекту транскордонного
співробітництва ТАСІS «Спільна культурна
спадщина», що здійснюється Чернівецькою
міською радою в рамках Програми сусідства
Румунія - Україна, подає інформацію про
національні громади Північної та Південної
Буковини - їх становлення та розвиток;
знайомить з цікавими легендами про цю
землю, її людей та з подіями, на які
надзвичайно багата буковинська історія. Про
яскравий світ національних свят, розмаїту
палітру творчості народних майстрів,
оригінальні фольклорні колективи, а також про
захоплюючі туристичні маршрути також
йдеться на сторінках цієї книги.
94.

Буркут Ігор
Культурні маршрути Suceava-Hotin =
Itinerarii culturale Suceava - Hotin = Cutural
Itineraries Suceava - Hotin: відбір статей / І.
Буркут, С. Гакман. - Cluj-Napoca: Qual Media,
2009. - 150 c.

95.

Буркут Ігор Григорович.
Русинство: минуле і сучасність:
[монографія] / І. Г. Буркут. - Чернівці: Прут,
2009. - 384 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі
етнонаціональних відносин в Україні. Автор
досліджує історію етноніма русин і його
поступово заміну новою самоназвою українець. Видання розраховане на науковців,
викладачів, аспірантів і студентів-політологів,
етнологів, істориків і філологів, а також на
всіх, хто цікавиться етнополітичною
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проблематикою, минулим і сучасним
автохтонного населення Карпат, етнічною
історією Центральної і Східної Європи.
96.

Грицюк Валерій Миколайович.
Військо скіфів (озброєння, організація,
війни та воєнне мистецтво): монографія /
В. М. Грицюк. - Чернівці: Місто, 2009. - 296 с.

У книзі узагальнені погляди науковців на
комплекс озброєння та спорядження
скіфського війська, запропонований
авторський підхід щодо його класифікації.
Основну увагу приділено аналізу організації
скіфського війська, встановленню його складу,
функціональної структури, досліджено
зародження і розвиток родів військ, наявність
спеціальних частин і підрозділів, виділення у
скіфському війську професійного компонента.
Запропонована періодизація виникнення і
розвитку скіфської військової організації.
Здійснена систематизація наукових знань про
війни, в яких брали участь скіфи, і на основі їх
аналізу виявлені особливості скіфського
воєнного мистецтва. Зроблена спроба
дослідити систему забезпечення воєнних дій
війська скіфів.
97.

Грушковський І. М.
Віхи історії рідної землі: публіцистичні
статті / І. М. Грушковський. - 3-є вид. Вижниця: Черемош, 2009. - 48 с.

Книга "Віхи історії рідної землі" краєзнавця,
історика й публіциста з села Банилів - то цікаве
дослідження. У ній головним чином зібрані
публіцистичні статті, надруковані автором у
періодичних виданнях у різний час. 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 предків боровся за свою честь і
гідність, прагнув бачити рідну Україну
незалежною.
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98.

Грябан В.В. Ринки та ярмарки буковинської
столиці: науково-популярний нарис / В. В.
Грябан, М. К. Чучко. - Чернiвцi: Поліграфсервіс, 2009. - 152 с.

У книзі подано історичний нарис розвитку
торгівлі, ринків та ярмарків у Чернівцях
протягом XV - початку XXI століття, вперше
зібрано й представлено генезу ринкової
торгівлі від минулого до сьогодення. Книга
розрахована на істориків, етнологів,
краєзнавців та всіх, хто цікавиться історичним
минулим міста Чернівці.
99.

Гуйванюк Микола.
Січовий рух у Галичині й Буковині: 1900 1914 рр. / М. Гуйванюк; Науково-дослідний
центр Буковинознавства при ЧНУ ім. Ю.
Федьковича. - Чернівці: Зелена Буковина,
2009. - 254 с.

У монографії комплексно досліджуються
передумови зародження січового руху в
Галичині й на Буковині на початку XX ст.
Простежено процес утворення перших січових
товариств, проаналізовано пормативно-правову
базу січового руху, розкрито організаційну
структуру та становище галицьких і
буковинських "Січей" у 1900 - 1914 рр. Значну
увагу присвячено характеристиці
протипожежної та гімнастичної діяльності
"Січей", з'ясовано стосунки "Січей" із
владними структурами та громадськістю
Галичини й Буковини. Висвітлюється участь
"Січей" у передвиборній боротьбі до
австрійського парламенту та Галицькою і
Буковинського сяймів, а також їхня роль у
сільськогосподарських страйках на початку
XX ст. Схарактеризовано головні напрямки
громадської роботи січових товариств,
прослідковано трансформацію "Січей" у
парамілітарні організації "Українські Січові
Стрільці" (1913 - середина 1914 рр.).
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100. Гусар Ю.С. Священний курган край села:

(Меморіал Пам'яті воїнам, які загинули під
час Ставчанської битви 1739 року) / Ю. С.
Гусар, В. М. Палій. - Чернівці: Місто, 2009. 32 с.

«Надії молдавського і буковинського
населення на визволення з-під гніту іноземних
загарбників знову ожили під час російськотурецької війни 1735-1739 рр. Російські війська
вступили на територію Молдавії. 17 серпня
1739 року вони розгромили турецьку армію під
Ставчанами і через два дні визволили Хотин. У
цих битвах брали участь 2 гусарські полки,
сформовані при російському війську з утікачів
Молдавії та Буковини. Цій події М. В.
Ломоносов присвятив свою «Оду на здобуття
Хотина».
101. Драчинці - колиска моїх батьків: збірка

досліджень, спогадів та бувальщин про
село (присвячується 550-й річниці першої
письмової згадки про село Драчинці). Чернiвцi: Місто, 2009. - 272 с.

102. Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий

портрет / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці: Книги ХХІ, 2009. - 288 с.

У монографії подано огляд державної
символіки, демографічного потенціалу, галузей
народного господарства, висвітлено основні
етапи історичного розвитку Шрі-Ланки.
Особливу увагу приділено громадянській війні
на острові та діяльності організації „Тигри
визволення Таміл Іламу", проаналізовано
перспективи мирного врегулювання конфлікту
між сингалами та тамілами.
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103. Історія Стародавньої Греції та Риму: метод.

рекомендації до практ. занять / М-во освіти
і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
С. В. Пивоваров; упор. І. Д. Воротняк. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 64 с.

Методичні вказівки розраховані на вироблення
у студентів навичок і вмінь працювати з
історичними джерелами та літературою,
самостійно досліджувати невеликі проблеми,
поставлені викладачем перед студентами при
підготовці рефератів.
104. Кармалюк, Сергій Павлович. Історія

України: хрестоматія для студ. вищих
закладів освіти, неісторичних
спеціальностей / С. П. Кармалюк, М. М.
Сайко. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 464 с. -

У хрестоматії згідно вимог державного
стандарту нормативної дисципліни «Історія
України», в систематизованому вигляді, з
урахуванням фахової підготовки майбутніх
спеціалістів галузі знань «Економіка і
підприємництво» та власних аналітичних
висновків автори підібрали та скомпонували
першоджерела з історії українського народу з
найдавніших часів до 2005 р.
Для студентів вищих закладів освіти.
У якості ілюстрацій для обкладинки
використано фотографії рукопису Конституції
П.Орлика.
105. Козацька скарбниця: гетьманські читання.

Вип. 5 / Київська міськадерж. адміністрація,
Головне управління культури і мистецтв,
Музей гетьманства. - Київ; Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 200 с.

У збірнику вміщено наукові дослідження,
присвячені історії українського козацтва,
Гетьманської держави XVI-XVIII століть,
генеалогії козацьких родин та Української
Держави початку XX століття.
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106. Матеріали студентської наукової

конференції Чернівецького національного
університету (13 - 14 травня 2009 р.).
Історичні, економічні та юридичні науки /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 704
с.

До збірника увійшли статті студентів
факультету історії, політології та міжнародних
відносин, економічного та юридичного
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.
107. Методичні рекомендації з курсу історії

України: для студ. неспеціальних
факультетів / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Г. М. Яценюк,
О. А. Суровцев. - 2-е вид., доп. - Чернiвцi,
2009. - 84 с.

На студентів неспеціальних факультетів, які
розпочинають вивчення нормативного курсу
"Історія України" розраховане видання. Тут
вміщена типова програма, складена з
урахуванням вимог кредитно-модульної
системи за Болонським процесом. Програма
передбачає набуття знань не лише під час
лекцій та семінарських занять, але й у процесі
самостійної роботи. Контроль за якою буде
здійснюватись через тестові завдання, творчі
роботи, реферати тематика яких з
методичними порадами щодо їх виконання,
подана на сторінках видання.
108. Методичні рекомендації та завдання для

самостійної роботи з курсу історії України:
(для студ. неспеціальних факультетів) / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Б. Ф. Білецький [и др.].
- Чернiвцi: [б. в.], 2009. - 80 с.

Для студентів неспеціальних факультетів
видання містить методичні рекомендації до 19
модульних тем з історії України. До кожної з
тем подано план, список літератури і
контрольні запитання. До всіх тем розроблено
тести. В кінці подано список рекомендованої
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літератури до курсу. Все це допоможе
студентам у вивченні в певній системі
вітчизняної історії і сприятиме міцному,
систематичному, свідомому засвоєнню ними
матеріалу.
109. Миронюк Д.І. Симон Петлюра - редактор,

журналіст, публіцист / Д.І. Миронюк, Н.Д.
Миронюк. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 436 с.

Ідеологічні нашарування зробили з
українського патріота Симона Петлюри
постать неоднозначну. Лише тепер він
повертається в Україну вірним сином свого
народу і самовідданим борцем за ідею
української державності. А ще - талановитим
журналістом, блискучим публіцистом,
неперевершеним редактором і засновником
цілого ряду українських часописів, які
утверджували Україну. Для студентів і
викладачів, політиків і журналістів, науковців і
дипломатів.
110. Мочарський К. Бесіди з катом / К.

Мочарський; авт. передм. А. Міхнік; пер. О.
Герасим. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 448
с.

111. Навчально-методичний посібник для

студентів ІІ курсу медичного коледжу по
самостійному вивченню тем з історії
України / Чернівецький мед. коледж
Буковинського держ. мед. ун-ту; укл. О. І.
Гучко. - Чернiвцi, 2009. - 78 с.

Навчально-методичнйй посібник складений
для студентів другого курсу всіх
спеціальностей Чернівецького медичного
коледжу для їх самостійної підготовки з тем по
історії України, які не ввійшли в план
лекційних і семінарських занять згідно до
діючої програми для її курсу навчальних
закладів І-II рівня акредитації.
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Безпосереднім завданням цього посібника є
спрямування студентів на самостійну роботу
по засвоєнню знань з тем по історії України,
які виносяться на самостійне опрацювання, що
дасть їм можливість розвивати вміння
порівнювати, аналізувати узагальнювати і
критично оцінювати історичні факти та події.
112. Обпалені душі і серця. Діти війни

Буковини: долі людські: документи,
спогади, роздуми / авт.-упор. Ю. С. Гусар. Чернівці: Місто, 2009. - 256 с.

У дитинстві вони спізнали лише чорні кольори
горя і біди, їхні душі стискав переляк, юні і
маленькі тіла мучив несамовитий голод, а
перші сльози були за безневинно убієнними:
рідними, близькими, сусідами. Тернистим і
непростим видався життєвий шлях тисяч і
тисяч співвітчизників, яких війна своїми
смертельними крилами ранила і обпалювала у
найменшому віці, коли треба було набиратися
мудрості життя, оволодівати азами духовності,
входити у світ знань. Безрадісним і важким
було їхнє дитинство, і лише у роки
незалежності України вони отримали статус
"діти війни", але й він не полегшив долю цієї
категорії людей.
Пропонований збірник - спогади та роздуми,
пропущені через душі й написані серцем, про
дітей війни, які нині мешкають на Буковині,
про їхні непрості долі. Видання виходить з
ініціативи і за підтримки Чернівецьких обкому
і міськкому Соцпартії України як велика
подяка за доброту, щирість дітям війни, як
доземний уклін за тепло, яке живе у їхніх
серцях, любов до отчого краю, як шана до
пам'яті людей, котрі виборювали мир, як
застереження, що мир треба оберігати високою
духовністю і жертовністю в ім'я прийдешніх
поколінь.
У книзі використані поетичні рядки Голови
Соціалістичної партії України Олександра
Мороза з його книги "Кують зозулі...". (Київ:
Парламентське видавництво, 2007. - 256 а).
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113. Огуй Олександр Дмитрович

Історія обігу грошових одиниць та їх
найменувань на Буковині. Молдавський
період. Частина 1. 1370 -1475 / О. Д. Огуй; Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 280
с.

У монографії вперше в повному обсязі
розглядається історія становлення грошового
обігу та монетно-лічильної системи в Молдавії
та на Буковині 1370-1475 рр. як у
лінгвістичному, так і в історико-економічному
та історико-нумізматичному аспектах. На
підставі системно-квантитативного вивчення
буковинських документів, монетних знахідок і
з урахуванням соціально-економічних
особливостей Буковини (в межах
Молдавського князівства) для зазначеного
періоду проводиться цілісне вивчення обігу
грошових одиниць, подається енциклопедична
інформація про основні монетно-лічильні
найменування та при залученні цінових
показників визначаються їх обігові курси, що
дозволяє об'єктивні висновки про характер
грошового обігу та розвиток терміносистеми
Буковини.
114. Перша світова війна та проблеми

державотворення у Центральній та Східній
Європі (до 90-річчя закінчення Першої
світової війни): матеріали міжнародної
наукової конференції (Чернівці, 29-30
жовтня 2008 р.) / ЧНУ ім. Ю.Федьковича,
Факультет історії, політології та
міжнародних відносин. - Чернiвцi: Рута,
2009. - 316 с.

В пленарному засіданні і у роботі двох секцій
конференції взяли участь українські, російські,
австрійські вчені. Всього розглянуто 25 питань,
серед яких провідними були доповіді щодо
українських земель в геополітичному контексті
першої світової війни. Завершується видання
примітками та відомостями про авторів.
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115. Питання історії України: збірник наукових

праць. Т. 12 / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Кафедра історії
України. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 290 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються
різні аспекти загальноукраїнської і
регіональної історії: русько-візантійських
відносин, давньоруських і середньовічних
поселень і міст, релігії і церкви, політичної і
заробітчанської еміграції, політичних течій і
партій, життя і діяльності видатних осіб, подій
Української революції 1917-1920 pp., Другої
світової війни, радянізації Західної України,
охорони пам'яток історії і культури, сучасного
міжнародного становища України. Вміщено
документи, рецензії на книги.
Для науковців, викладачів ВНЗ I-IV рівнів
акредитації, учителів, студентів, краєзнавців,
усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
116. Постать Степана Смаль-Стоцького в

національно-культурному житті Буковини
кінця ХІХ - початку ХХ ст. і сучасна рецепція
його доби: програма міжнародної наукової
конференції, присвяченої 150-річчю від
дня народження видатного українського
філолога, культурного і громадського діяча
(19 - 21 лютого 2009 р., м. Чернівці / ЧНУ ім.
Ю. Федьковича та ін. - Чернiвцi: Місто,
2009. - 19 с.

117. Рендюк Теофіл Георгійович.

Гетьман Іван Мазепа: українсько молдовсько - румунські шляхи = Hatmanul
Ivan Mazepa: caile ucrainene - moldo romane / Т. Г. Рендюк. - Чернiвцi: Букрек,
2009. - 288 с.

Ілюстрований історично-документальний
нарис кандидата історичних наук Т. Г. Рендюка
розроблений на основі широкої джерельної
бази та власних досліджень. Видана двома
мовами, книга розкриває маловідомі аспекти
політичних, дипломатичних та культурнодуховних взаємозв'язків між гетьманом
України Іваном Мазепою та його сучасниками
- господарями Молдови та Валахії, наприкінці
XVII - початку XVIII століть, а також роль
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сусідніх з Україною Румунії та Республіки
Молдова у збереженні протягом 300 років
пам'яті про видатного історичного діяча і
блискучого борця за незалежність Української
держави.
118. Сич Олександр.

Цивілізації в історії людства: конспект
лекцій: (для магістрантів спеціальності
8.030301 "Історія"). Ч. 2 / О. І. Сич; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

У даному посібнику поданий текст п'яти лекцій
відповідно до тем, передбачених курсом
„Цивілізації в історії людства". Призначений
для магістрантів спеціальності 8.030301
«історія».
119. Сідак В. С. Полковник Петро Болбочан:

видатні постаті в історії України / В. С.
Сідак, П. П. Брицький, Д. С. Ліщук;
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації. Чернiвцi: Яворський С.Н. [виготівник], 2009.
- 24 с.

120. Сідак В. Полковник Петро Болбочан:

трагедія українського державника / В.
Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. - 2-е вид.,
доп. - К.: Темпора, 2009. - 428 с.

Книга розповідає про життя та діяльність
визначного українського воєначальника,
полковника Армії УНР Петра Болбочана. В
його долі відбився надзвичайний драматизм,
яким супроводжувався державотворчий процес
в Україні в 1917-1921 рр., військове
будівництво, зокрема. Наведені в пропонованій
праці документальні матеріали сприятимуть
поглибленню наших знань про одну з
найяскравіших постатей національновизвольних змагань, яка уособлює нестримне
прагнення українців до творення власної
держави.
Вперше публікуються матеріали судової та
слідчої справ П. Болбочана, його листи до
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провідників Директорії УНР, уривки зі
спогадів сучасників.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться
вітчизняною історією.
121. Старик В.П. Від Сараєва до Парижа.

Буковинський Interregnum 1914-1921. [Ч. І] ;
Ч. ІІ. Між націоналізмом і толерантністю / В.
П. Старик; Товариство "Український
Народний Дім в Чернівцях". - Чернівці:
Прут, 2009. - 168+184 с.

Дана книга є одним з небагатьох досліджень
українських авторів, в яких проблему
формування модерної національної
ідентичності українців розглянуто на прикладі
окремої регіональної традиції. Поєднуючи
місцевий патріотизм з усекраїнським
соборництвом, досліджуючи взаємні зв'язки
різних національних проектів, книга в
систематизованій науковій формі розповідає
про основні етапи формування модерної
національної ідентичності буковинських та
бессарабських українців, про те, як
формулювалися та реалізовувалися різні
геополітичні моделі щодо території
Чернівецької області.
122. VII Буковинська міжнародна історико-

краєзнавча конференція, присвячена 140річчю заснування першого українського
культурно-освітнього товариства на
Буковині " Руська бесіда" (Чернівці, 27-28
листопада 2009 р.): тези / М-во освіти і
науки України, Чернівецька обл. рада,
Чернівецька обл. держ. адміністрація, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича, Факультет історії,
політології та міжнародних відносин. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 370 с.

У збірнику тез учасників конференції' на
основі сучасних методологічних підходів
розглядаються актуальні питавші історичного
минулого Буковини тз Північної Бессарабії,
історії України, історіографії, джерелознавства,
історичної й політичної регіоналістики та
етнології. Для науковців, студентів та
широкого загалу читачів.
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123. Тимощук Б.О. Найкраща моя знахідка / Б. О.
Тимощук; Буковинський центр
археологічних досліджень при ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернiвцi, 2009. - 264 с.

У роботі, присвяченій 90 річчю від дня
народження відомого вітчизняного історика,
археолога, педагога Б.О.Тимощука (19192003рр.) вперше публікуються мемуари та
щоденники науковця за 1948-1952 рр., його
ранні роботи з археології, які вже стали
бібліографічною рідкістю. Робота
супроводжується коротким нарисом про
життєвий і творчий шлях вченого, спогадами
дочки Т.Б.Тимощук і бібліографічним
покажчиком його праць, куди увійшли наукові
та науково-популярні публікації дослідника.
124. Україна- Румунія- Молдова: історичні,

політичні та культурні аспекти взаємин у
контексті сучасних європейських процесів
= Ucraina - Romania - Moldova: aspecte
istorice, politice si culturale ale relatiilor in
contextul proceselor europene actuale =
Ukraine - Romania - Moldova: historical,
political and cultural aspects of their relations
in the contemporary european processes
context : збірник наукових праць. Т. ІІІ / ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, Канадський ін-т укр.
студ., Буковинський політол. центр; під заг.
ред. А. М. Круглашова. - Чернiвцi: Букрек,
2009. - 480 с.

До збірника наукових статей увійшли
розвідки, зроблені на основі доповідей та
повідомлень, виголошених на Міжнародній
науковій конференції , що відбулася в
Чернівецькому національному університеті 18
- 19 вересня 2007 року. Збірка розкриває
різноманітні аспекти політичних та історикокультурних особливостей формування та
розвитку взаємовідносин України, Румунії та
Молдови. Особлива увага приділена розвитку
транскордонного та міжрегіонального
співробітництва між цими державами.
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125. Українська Центральна Рада: (навч.-метод.

посібник) / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi: Яворський
С.Н., 2009. - 84 с.

У посібнику розкриваються основні аспекти
діяльності Української Центральної Ради, її
місця, ролі і значення в житті українського
суспільства, її позитивного і негативного
досвіду в історичній науці. Показано її роль,
значення та місце в українській історії.
Посібник розрахований на студентів
історичних спеціальностей та всіх, хто
цікавиться проблемами історії України
загалом, та діяльністю Української
Центральної Ради зокрема.
126. Чеховський Ігор Григорович.

Чернівці - місто зустрічі культур і релігій:
[навч. посібник до факультативних
курсів"Основи християнської етики" та
"Історія м.Чернівців" загальноосвітніх
навч. закладів] / І. Г. Чеховський. - Чернівці:
Місто, 2009. - 208 с.

Допомогти читачеві глибше пізнати велич
матеріальних пам'яток — релігійних святинь та
культурного набутку Чернівців та області,
проникнутися гордістю за талант зодчих і
будівничих, збагатитися новими знаннями про
минуле рідного краю покликаний цей
посібник.
Для самостійної підготовки та набуття
практичних навичок в кінці кожного розділу
подані контрольні питання та тематика
індивідуальних навчально-дослідних завдань.
127. Шпербер Манес.

Хурбан, або Незбагненна певність: есеї / М.
Шпербер; авт. передм., пер., глосарій П.
Рихла. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 268 с.

Хурбан, організоване винищення більшої
частини європейського єврейства, залишається
певністю, яка є незбагненною саме для того,
хто – як автор цієї книги – обгрунтував її з
такою детальністю. У тіні Хурбану Манес
Шпербер намагається з пристрастю здорового
глузду й «релігії доброї пам’яті» з’ясувати, чим
є сьогодні єврейство для самих євреїв і що
воно являє собою для неєвреїв та ворогів
єврейства. У своїх есеях він показує, як євреї
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навіть у час найбільшої небезпеки ніколи не
переставали творчо наповнювати сенсом своє
буття та його тривання – не завдяки, а всупереч
милості богообраності, яка є найважчим з усіх
тягарів.

Економіка. Економічні науки
128. Бідюк М. С. Історія управління фінансово-

економічними відносинами на Буковині / М.
С. Бідюк, Є. М. Пушко-Цибуляк, В. Х.
Шмальц. - Чернівці: Черемош, 2009. - 424 с.

У монографії висвітлені аспекти управління
фінансово-економічними відносинами в
Чернівецькій області в окремі історичні
періоди та його учасників, фінансової та
податкової політики, бюджетного процесу,
кадрового забезпечення управління
фінансовими ресурсами. Окремі розділи
присвячені місцевим бюджетам, перспективам
розвитку фінансового контролю на
регіональному рівні, становленню й розвитку
Державного казначейства України у
Чернівецькій області. Контрольно-ревізійної
служби. Державної митної служби області.
Монографія буде корисною для працівників
органів місцевого самоврядування, фінансових
органів, органів Державного казначейства
України, Контрольно-ревізійної служби та
Державної податкової і митної служби.
Монографія може бути використана при
вивченні навчальних дисциплін: "Бюджетна
система", "Казначейська справа", "Податкова
система України" та "Митна справа".
129. Білик Р.С. Фактори і тенденції розвитку

економічних зв'язків прикордоних
територій: монографія / Р. С. Білик; ЧНУ ім.
Ю. Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 184
с.

У монографії обгрунтовано основні
концептуальні напрямки трансформації
економічних зв'язків прикордонних територій у
період інтенсифікації глобалізаційних та
інтеграційних процесів на міжнародному і
міжрегіональному рівнях, що сприятимуть
ефективній реалізації інтеграційної стратегії
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України. Наведена класифікація факторів
активізації інтеграційних зв'язків
прикордонних територій та окреслені
організаційні та інституційні механізми їх
регуляції, стратегічні підходи щодо активізації
розвитку Єврорегіону "Верхній Прут" з
урахуванням напрямків транскордонного
співробітництва.
130. Бурка В.Й. Основи географії будівельно-

індустріальних комплексів України: [навч.
посібник для студ. вузів] / В.Й. Бурка; ЧНУ
ім. Ю. Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2009. 188 с.

У навчальному посібнику визначаються об’єкт
і предмет дослідження географії будівельної
індустрії, її місце в системі географічних наук.
Обгрунтовуються теоретичні основи та
підходи до вивчення галузі. Будівельна
індустрія розглядається як особлива система
галузей, організованих навколо процесу
будівництва на основі комплексності. На
прикладі території України та Карпатського
економічного району досліджується вплив
природних і соціально-економічних чинників
на формування структурної організації
будівельної індустрії.
131. Валова продукція сільського господарства
Чернівецької області у 2008 році:
статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 48 с.

У статистичному збірнику вміщено
інформацію про обсяг виробництва продукції
сільського господарства у порівнянних цінах
2005р. України та областей Карпатського
економічного району, а також районах області
за 1990р., 1995р., 2000р., 2005-2008рр.
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132. Валовий регіональний продукт

Чернівецької області: статистичний збірник
/ Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.;
за ред. Т.Г. Сарчинської. - Чернiвцi, 2009. 56 с.

У статистичному збірнику "Валовий
регіональний продукт Чернівецької області"
вміщено основні
показники, які характеризують валовий
регіональний продукт Чернівецької області,
порівняно їх з попередніми роками.
133. Валютне регулювання: навч. програма та

методичні рекомендації / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; [укл.
Д. Д. Полагнин]. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 52 с.

Модульна система організації вивчення курсу
„Валютне регулювання" має на меті
формування у студентів цілісної системи
теоретичних і практичних знань шляхом
запровадження нової методики проведення
аудиторних занять, а також критеріїв
оцінювання знань студентів.
134. Вижниччина у цифрах. 2008: статистичний

збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А. В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У статистичному збірнику "Вижниччина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Вижницького району у
2008р. у
порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, окремі
статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
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135. Галушка Зоя Іванівна.

Соціалізація трансформаційної економіки:
особливості, проблеми, пріоритети :
монографія / З. І. Галушка; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 408 с.

У монографії досліджуються процеси
соціалізації економіки України в умовах її
ринкової трансформації. Визначається
економічна сутність соціалізації, вплив на неї
національно-історичних, морально-правових,
соціально-психологічних та інших факторів.
Аналізуються суперечності соціалізації, їхні
причини та можливості рохзв’язання. Вивчає
роль держави, бізнесу і громадянського
суспільства у процесах соціалізації економіки в
Україні.
136. Герцаївський район у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 116 с.

У Статистичному збірнику "Герцаївський
район у цифрах, 2008" наведено дані про
соціально-економічне становище
Герцаївського району в 2008р. у порівнянні з
попередніми роками. Висвітлено показники
системи матеріального виробництва,
фінансової та соціальної сфери, населення,
окремі статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
137. Глибоцький район у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 120 с.
У статистичному збірнику "Глибоцький район у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Глибоцького району у
2008р. у порівнянні) попередніми роками.
Висвітлено показники системи матеріального
виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, окремі статистичні показники міст
обласного підпорядкування та районів області.
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138. Григорків В.С. Економетрика: Лінійні

моделі парної та множинної регресії: навч.
посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.С.
Григорків; М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 224 с.

Навчальний посібник розкриває питання
побудови і дослідження лінійних моделей
парної та множинної регресії. У ньому
викладно класичні результати лінійного
економетричного аналізу. Для студентів
прикладних економічних і математичних
спеціальностей вузів.
139. Григорків В. С. Моделювання економіки:

навч. посібник [для студ. вищих навч.
закл.] / В. С. Григорків; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 320 с.

Навчальний посібник є вступним курсом до
теорії' моделювання економічних систем та
систем сталого розвитку і складається з трьох
частин, присвячених відповідно моделям
мікроекономіки, макроекономіки і екологоекономічної взаємодії. В ньому викладено
класичні результати з моделювання поведінки
споживачів, виробників і ринкової рівноваги,
балансових міжгалузевих зв'язків і
економічного росту, економічних систем з
урахуванням екологічної складової.
140. Григорків В.С. Фінансова математика: навч.
посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.
С. Григорків, О. І. Ярошенко; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 384 с.

Посібник містить систематизований виклад
основних понять і методів фінансової
математики, приклади для ілюстрації
теоретичного матеріалу, самостійні завдання,
контрольне тестування з кожної теми та
лабораторний практикум, що дозволяє
використати посібник як для самостійного
вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів економічних спеціальностей
вузів.
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141. Діяльність малого підприємництва області

у 2008 році: статистичний бюлетень / Держ.
комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.
- Чернiвцi, 2009. - 42 с.

Статистичний бюлетень "Діяльність малого
підприємництва області у 2008 році" містить
статистичні показники, які характеризують
стан та тенденції розвитку малого
підприємництва області у 2008 році у
порівнянні з попередніми роками. За 2006-2007
роки дані сформовано відповідно до Закону
України ,,Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань
регулювання підприємницької діяльності від
1809.08 № 523-УІ". За 2008 рік дані наведено
без урахування зміни підприємствами
основного виду діяльності.
142. Діяльність підприємництва Чернівецької

області у 2008 році: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики
України, Головне управління статистики у
Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2009. - 36 с.

Статистичний бюлетень містить статистичні
показники, які характеризують стан та
тенденції розвитку підприємств-суб'єктів
підприємницької діяльності області у 2008 році
у порівнянні з двома попередніми роками За
2008 рік дані наведено без урахування зміни
підприємствами основного виду діяльності.
143. Діяльність суб'єктів малого

підприємництва Чернівецької області у
2008 році: статистичний збірник / Держ.
комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.;
за ред. А. В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 72 с.
У статистичному збірнику "Діяльність суб'єктів
малого підприємництва Чернівецької області у
2008 році" наведено дані про стан та
тенденції розвитку малого підприємництва
області. Збірник підготовлений відділом
структурної статистики, ведення ЄДРПОУ та
статистичних реєстрів за участю відділу
статистики фінансів. Розрахований на широке коло
читачів.
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144. Доходи та витрати населення Чернівецької
області за 2001-2008 роки: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. Т. Г.
Сарчинської. - Чернiвцi, 2009. - 68 с.

У статистичному збірнику "Доходи та витрати
населення Чернівецької області за 2001-2008
роки" вміщено дані щодо доходів та витрат
населення області, порівняно їх з попередніми
роками. Висвітлено показники щодо заробітної
плати найманих працівників, структури
сукупних ресурсів та витрат домогосподарств,
споживання продуктів харчування та послуг
населенням, середніх цін на продовольчі
товари в торговій мережі, індексів споживчих
цін на основні групи товарів та послуг. При
підготовці збірника використана інформація,
надана Головним управлінням Пенсійного
фонду у Чернівецькій області та Головним
управлінням праці та соціального захисту
населення Чернівецької обласної державної
адміністрації. Розрахований на широке коло
користувачів.
145. Економіка праці та соціально-трудові

відносини (макроекономічний аспект):
навч. - метод. посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Л. Д.
Водянка, В. А. Никифорак. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 92 с.

Навчальний матеріал посібника викладено
відповідно до програми дисципліни
"Економіка праці та соціально-трудові
відносини1' й охоплює питання з ключових
макроекономічних аспектів. Для студентів
економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.
146. Економіка України в умовах глобалізації:

монографія / Мін-во освіти і науки України,
Чернівецький торговельно-економічний інт КНТЕУ; за ред.: І. М. Школа, О. В.
Бабінська. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 528
с.

У монографії на основі системного аналізу і
прогнозованих оцінок, побудови
прогностичних сценаріїв і моделі розвитку
національної економіки визначено пріоритетні
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напрямки формування і функціонування
національної економіки в умовах евро
інтеграції та глобалізації. Реалізація
запропонованих рекомендацій значно посилить
місце і роль України в системі світового господарства і дасть змогу підвищити якість
життя населення країни.
147. Економічна інформатика та комп'ютерна

техніка: підручник / В. С. Григорків [и др.];
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009.
- 396 с.

У підручнику викладено узгоджені з
державними стандартами вищої економічної
освіти та відповідними освітньокваліфікаційними вимогами основи базових
знань з економічної інформатики та
комп'ютерної техніки, а також можливості їх
застосування в прийнятті економічних рішень.
Книга відображає специфіку економічної
інформації як об'єкта автоматизації. Особлива
увага приділяється основним принципам та
особливостям алгоритмізації економічної
інформації, апаратному та програмному
забезпеченню.
148. Ефективність використання земель за роки

незалежності України: економічна доповідь
/ Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.
- Чернiвцi: [б. в.], 2009. - 14 с.

У доповіді наведена інформація, яка
характеризує рівень використання
сільськогосподарських земель області у 2008р.,
зокрема, проаналізовані показники щодо
виробництва валової продукції сільського
господарства на 100 гектарів
сільськогосподарських угідь, площі
сільськогосподарських угідь та ріллі, посівних
площ, виробництва та урожайності
сільськогосподарських культур, поголів'я
худоби. Крім того, наведені показники
областей Карпатського економічного району та
України загалом. Аналіз показників здійснено
у порівнянні з 1990р. У доповіді використані
матеріали Головного управління Держкомзему
у Чернівецькій області.
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149. Житлові умови населення області, 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. Г. І.
Петрової. - Чернiвцi, 2009. - 44 с.

У збірнику вміщено основні показники, які
характеризують стан житлового фонду області
за 2005-2008 роки. Статистичний збірник
підготовлено колективом відділу статистики
соціальних послуг управління статистики
послуг Головного правління статистики у
Чернівецькій області, за участю відділу
статистики будівництва та інвестицій.
Використані дані управління капітального
будівництва обласної державної адміністрації.
150. Заставнівщина у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 116 с.

У Статистичному збірнику "Заставнівщина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Заставнівського району
у 2008р. у
порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення,
окремі статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
151. Заячук Мирослав Дмитрович.

Економічна та соціальна географія світу:
навч. посібник / М. Д. Заячук, О. С. Чубрей;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 200
с.

У запропонованому виданні розкрито
теоретичні засади курсу «Економічна та
соціальна географія світу». Висвітлено процес
формування політичної карти світу,
охарактеризовано міжнародні організації,
дається оцінка світових природних ресурсів та
основних рис географії населення,
розглядаються загальні закономірності
світового господарства. Охарактеризовані
історико-географічні регіони та окремі країни
світу. Для учнів загальноосвітніх навчальних
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закладів.
152. Збірник наукових праць. Економічні науки.

Випуск 5 / ПВНЗ "Буковинський
університет". - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. 288 с.

Висвітлюються результати наукових
досліджень учених університету та провідних
наукових установ України з питань розробки
теоретичних основ дослідження регіону як
стру ктур ної ланки суспільного відтворення в
умовах глобалізації та пошуку шляхів
удосконалення відтворювальних процесів у
регіоні.
153. Збір урожаю сільськогосподарських

культур у Чернівецький області у 2008 р.:
статистичний бюлетень / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл. - Чернiвцi,
2009. - 46 с.

154. Зовнішня торгівля області товарами та

послугами за 2008 рік: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А.В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

Вказаний збірник підготовлений відділом
статистики товарних ринків та ЗЕД управління
статистики торгівлі за участю відділу
статистики нефінансових послуг управління
статистики послуг, відділу статистики
соціально-трудових відносин управління
статистики праці та з використанням
матеріалів управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації.
Збірник розрахований на фахівців органів
законодавчої та виконавчої влади, наукових
установ та організацій, студентів та здобувачів
наукового ступеню, а також практиків, які
займаються аналізом зовнішньоекономічної
діяльності області.
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155. Інноваційна діяльність в області у 2008

році: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.В.
Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 96 с.

Статистичний збірник підготовлений
фахівцями відділу статистики промисловості
управління статистики виробництва Головного
управління статистики у Чернівецькій області.
Він містить основні показники, що
характеризують сучасний стан інноваційної
діяльності у промисловості області.
156. Каналізаційне господарство Чернівецької

області у 2008 році: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики
України, Головне управління статистики у
Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2009 . - 20 с.

У бюлетень включено майже два десятка
статистичних таблиць та графіків щодо
каналізаційного господарства Чернівецької
області у 2008 році. Зокрема: про кількість
населених пунктів, що мають каналізацію;
наявність каналізаційних споруд; протяжність
каналізаційних мереж; динаміку пропущених
та відведених стічних вод у 2000 - 2008 рр.;
введення в дію об'єктів каналізаційного
господарства за 2008 рік, тощо. Крім того,
читачі знайдуть у виданні необхідні методичні
почснення.
157. Кельменеччина у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 120 с.
У статистичному збірнику "Кельменеччина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Кельменецького району у
2008р. у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи матеріального
виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, окремі статистичні показники міст
обласного підпорядкування та районів області.
Розрахований на широке коло читачів.
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158. Кіцманщина у цифрах. 2008: статистичний

збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А. В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У Статистичному збірнику "Кіцманщина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Кіцманського району у
2008р. у порівнянні з попередніми
роками. Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, окремі
статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів
області.
159. Лісове та мисливське господарство

області у 2008 році: економічна доповідь /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.
- Чернiвцi, 2009. - 16 с.
Економічна доповідь підготовлена відділом
статистики сільського господарства та
навколишнього середовища за участю відділів
статистики промисловості, статистики товарних
ринків та ЗЕД, статистики будівництва та
інвестицій. У доповіді використані дані річних
звітів зі статистики лісового та мисливського
господарства, матеріали Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського
господарства, інформація про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької
області на 2008 рік.

160. Логістика: методичні вказівки до

лабораторних робіт / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: О. А.
Баранник, Л. Л. Маханець. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 64 с.
Методичні вказівки мають на меті надання
допомоги студентам у практичному вивченні
курсу та містять умови та рекомендації до
виконання лабораторних робіт, а також критерії
оцінювання знань студентів.
Цінною особливістю даних вказівок є те, що вони
містять комплексний набір задач І вправ, шо
розвивають практичні навички прийняття
ефективних управлінських рішень протягом усього
логістичного ланцюга.
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161. Маркетингова політика розподілу:

методичні рекомендації / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.:
І. Г. Черданцева, Н. М. Іларіонова. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 64 с.

Методичні рекомендації містять розгорнену
інформацію, що допоможе студентам
опрацювати основні теми з курсу
«Маркетингова політика розподілу», також з
метою надання допомоги студентам у
виконанні самостійної практичної роботи
пропонуються можливі варіанти завдань
відповідно до тем курсу.
162. Менеджмент: модульна програма / ЧНУ ім.

Ю. Федьковича; укл.: Н.М. Терлецька, Ю.О.
Терлецька. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 56 с.

Модульна система оранізації вивчення курсу
«Менеджмент» має на меті формування у
студентів спеціальності «Менеджмент
організацій» цілісної системи теоретичних і
практичних знань у галузі менеджменту
шляхом запровадження нової методики
проведення аудиторних занять, а також
критеріїв оцінювання знань студентів.
163. Методичні рекомендації слухачам курсів

підвищення кваліфікації вчителів
української мови та літератури /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної педагогічної освіти;
упор.: В. Д. Жукотинська, С. С. Тодорюк. Чернiвцi, 2009. - 60 с.

Читач знайде у виданні навчально-тематичний
план, який складається з таких модулів:
соціально-гуманітарний, професійний,
контрольно-діагностичний. По кожному з них
визначені мета і завдання, основні теми,
подано короткий зміст, запитання для
самоконтролю, список літератури. А також
рекомендації щодо варіативної складової
кожного модуля, яка передбачає предмети,
факультативи та спецкурси за вибором, зміст
яких конкретизується з урахуванням
особливостей регіону. На сторінках видання
також надруковані запитання до проведення
заліку, тематика творчих робіт слухачів курсів
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у міжкурсовий період, вимоги до оформлення і
план рецензії на творчу підсумкову роботу
слухача курсів.
164. Методичні рекомендації щодо здачі

екзамену з дисципліни "Страхові послуги"
студентам заочної форми навчання / М-во
фінансів України, Буковинська державна
фінансова академія, Кафедра грошового
обігу і кредиту; укл.: П. Л. Штефюк, Л. В.
Русул. - Чернiвцi, 2009. - 120 с.

Методичні рекомендації містять програму
навчальної дисципліни «Страхові послуги»,
перелік екзаменаційних питань та відповідей
на них, що дасть змогу полегшити підготовку
до екзамену покращити якість знань. Наведено
умови і приклади розв'язку типових задач.
165. Найкращі практики фандрейзингу у сфері

європейської інтеграції / Т-во "Український
Народний Дім в Чернівцях". - Чернiвцi,
2009. - 44 с.

Посібник "Найкращі практики фандрейзингу у
сфері європейської інтеграції" видано в рамках
реалізації проекту Міжнародного фонду
"Відродження" "Організація та проведення
тренінгу по фандрейзингу для представників
Центрів європейської інформації".
Матеріали для першої частини видання надали
працівники Вінницького, Донецького, ІваноФранківського, Сумського та Чернівецького
центрів європейської інформації.
Для другої частини видання використано
матеріали тренінгового модуля, розробленого
тренером Андрієм Вишняком.
166. Новоселицький район у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.В.
Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 124 с.

У Статистичному збірнику "Новоселицький
район у цифрах, 2008" наведено дані про
соціально-економічне становище
Новоселицького району у 2008 р. у порівнянні
з попередніми роками. Висвітлено
показники системи матеріального
виробництва, фінансової та соціальної
сфери, населення.
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167. Науковий вісник Буковинської державної

фінансової академії. Вип. 1(14). Економічні
науки / М-во фінансів України, Буковинська
держ. фінансова академія. - Чернівці:
Технодрук, 2009. - 492 с.

У віснику розглядаються актуальні питання
економічних реформ у економіці України та її
складових у економічній теорії, регіональній та
міжнародній економіці, фінансах, туризмі,
обліку, а також окреслено шляхи і механізми
збалансованого, сталого економічного
розвитку держави.
Збірник розрахований на фахівців, викладачів,
аспірантів, студентів економічних вищих
навчальних закладів та всіх, хто цікавиться
проблемами економічного розвитку держави.
168. Наявність сільськогосподарської техніки у
сільському господарстві Чернівецької
області на 1 січня 2009 р.: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики
України, Головне управління статистики у
Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2009.

Статистичний бюлетень "Наявність
сільськогосподарської техніки в сільському
господарстві Чернівецької області на 1 січня
2009р." підготовлений на основі статистичного
спостереження за формою № 10-мех, яку
складають всі
сільськогосподарські підприємства, що мають
сільськогосподарську техніку. Бюлетень
підготовлений відділом сільського
господарства і навколишнього середовища.
169. Оперативне планування у виробничих

системах: навч.-метод. посібник / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. П. І. Белінський. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 52 с.

У посібнику з'ясовуються суть, цілі, завдання
оперативного планування у виробничих
системах, аналізуються види виробничих
систем, особливості планування виробництва в
структурі з „виштовхуванням" виробів і
„витягуванням" виробів. Розкривається
специфіка організації та планування
виробництва за системою „КАНБАН".
Для студентів вузів спеціальності
„Менеджмент організацій" усіх форм
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навчання, а також менеджерів підприємств усіх
форм власності.
170. Організація бізнес- презентацій: метод.

рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл. Т. Я. Чорний. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 136 с.

Методичні рекомендації містять розгорнену
інформацію, яка допоможе студентам
опрацювати основні теми з курсу «Організація
бізнес-презентацій», також з метою надання
допомоги студентам у виконанні самостійної
практичної роботи пропонуються можливі
варіанти завдань відповідно до тем курсу.
171. Основи охорони праці: навч. посібник / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Ю. Я. Томка, А. В.
Мотрич. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 236 с.

У посібнику розглядається система правових,
соціально-економічних, організаційнотехнічних методів і засобів створення
безпечних умов виробничого середовища,
безпеки праці та пожежної безпеки згідно з
чинними законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами.
Для студентів, які навчаються за
спеціальностями "Інформаційні мережі зв'язку"
, "Біотехнічні та медичні апарати та системи",
"Лазерна та оптоелектронна техніка".
172. Основні економічні показники роботи

сільськогосподарських підприємств за
2008 рік: статистичний бюлетень / Держ.
комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.
- Чернiвцi, 2009. - 58 с.

Статистичний бюлетень підготовлений на
основі статистичного спостереження за
формою №50-сг ""Основні економічні
показники роботи сільськогосподарських
підприємств" і містить дані про основні
показники фінансово-господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств в цілому
по області, починаючи з 1995р. За 2008р.
вміщена інформація про затрати на
виробництво та реалізацію основних видів
рослинницької та тваринницької продукції, а
також на одиницю продукції, фінансові
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результати від усієї діяльності підприємства,
про витрати виробничої діяльності за її
елементами у розрізі районів.
173. Паливно-енергетичні ресурси області за

2008 рік: статистичний збірник / Держ.
комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.;
за ред. А. В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 80 с.

Збірник розрахований на фахівців органів
законодавчої та виконавчої влади, наукових
установ та організацій, студентів та здобувачів
наукового ступеню, а також практиків, які
займаються аналізом паливно-енергетичних
ресурсів області.
174. Показники єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по
Чернівецькій області: статистичний
бюлетень / Держ. комітет статистики
України, Головне управління статистики у
Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2009. - 48 с.

У статистичному бюлетені "Показники
Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України по Чернівецькій області"
вміщено інформацію щодо суб'єктів ЄДРПОУ
області станом на 1 січня 2009 року. Бюлетень
підготовлено за участю відділу статистики
товарних ринків та ЗЕД.
Бюлетень розрахований на працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших користувачів.
175. Порядок проведення експертної грошової

оцінки земельних ділянок: метод.
рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Р. І.
Беспалько, Р. М. Романко. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 20 с.

У методичних рекомендаціях викладена
методика проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок усіх категорій
земель під час укладання цивільно-правових
угод та переоцінки основних договорів для
бухгалтерського обліку згідно із
законодавством.
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176. Праця в Чернівецький області у 2008 році:
статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 200 с.

У збірнику вміщено основні показники, які
характеризують соціально-трудові аспекти
діяльності працівників економіки Чернівецької
області за 2008 рік. Розрахований на широке
коло читачів.
177. Проблеми і перспективи розвитку

національної економіки в умовах
евроінтеграції та світової фінансовоекономічної кризи: матеріали Ювілейної
міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 65-річчю
Буковинської державної фінансової
академії / М-во фінансів України,
Буковинська держ. фінансова академія,
Науково-дослідний фінансовий ін-т ДННУ
"Академія фін. упр.". - Чернiвцi: Яворський
С.Н., 2009. - 408 с.

Доповіді Ювілейної міжнародної науковопрактичної конференції присвячені
дослідженню проблем і перспектив розвитку
національної економіки в умовах
євроінтеграції та світової фінансовоекономічної кризи.
178. Промисловість Буковини у 2005-2008

роках: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 160 с.

У статистичному збірнику "Промисловість
Буковини" наведено основні дані, шо
характеризують динаміку промислового
виробництва у 2008р. 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.
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179. Промисловий маркетинг: навч.- метод.

комплекс / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл.: О. В. Кифяк, В. І.
Гончар. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 48 с.

Методичні вказівки містять програму курсу
«Промисловий маркетинг», а також основні
вимоги, поради та практичні завдання до нього
з метою надання допомоги студентам у
виконанні самостійної роботи. Для студентів
економічних спеціальностей.
180. Путильщина у цифрах. 2008: статистичний

збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А. В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 112 с.

У Статистичному збірнику "Путильщина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Путильського району у
2008р. у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, окремі
статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів
області.
181. Рекреалогія: письмові консультації / М-во

освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Л. А. Савранчук, В. Г.
Явкін, В. І. Ясенчук. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 92 с.

Дисципліна «Рекреалогія» є складовою
частиною низки рекреаційних предметів, що
читаються у вузі: «Рекреаційна географія»,
«Рекреаційні комплекси». У письмових
консультаціях висвітлюються теоретичні
засади рекреалогії, характеристика природних
рекреаційних ресурсів світу та України, методи
оцінки рекреаційних ресурсів території.
Особлива увага приділяється питанням впливу
рекреаційних занять та інфраструктури на
природу та охорони курортних ресурсів від
виснаження і забруднення.
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182. Розвиток населених пунктів, виробничих

центрів та формування землекористувань
на території сільської ради: метод.
рекомендації / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: Р. І.
Беспалько, Р. М. Романко. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 28 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюється
порядок виконання проектів землеустрою,
щодо розвитку населених пунктів, виробничих
центрів та формування землекористувань на
території сільської ради, подається методика їх
виконання та оформлення результатів
проектування.
183. Розвиток національної економіки в умовах

євроатлантичної інтеграції та світової
фінансової кризи: матеріали міжнародної
науково-практичної конференції молодих
учених та студентів. 5 - 6 березня 2009 року
/ М-во освіти і науки України. М-во фінансів
України. Буковинська держ. фінансова
академія). - Чернiвцi: Яворський С.Н., 2009.
- 436 с.

Доповіді міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених та студентів
присвячені дослідженню проблем і перспектив
розвитку національної економіки в умовах
євроатлантичної інтеграції та світової
фінансової кризи. Праці друкуються в
авторській редакції. Максимально зменшено
втручання в обсяг та структуру відібраних до
друку матеріалів. Редакційна колегія не несе
відповідальності за зміст і достовірність
статистичної та іншої інформації і залишає за
собою прано не поділяти поглядів деяких
авторів ті ті чи інші питання.
184. Рослинництво Чернівецької області у 2008
році: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 78 с.

У статистичному збірнику «Рослинництво
Чернівецької області у 2009 році» вміщено
інформацію про основні показники, які
характеризують сучасний стан галузі
рослинництва у Чернівецькій області та в
розрізі районів за 1990, 1995, 2000, 2004-2009
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роки.
185. Сільське господарство області у 2008 році:
[економічна доповідь] / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл. - Чернiвцi,
2009. - 24 с.

Комплексна економічна доповідь "Сільське
господарство області у 2008 році" підготовлена
відділом статистики сільського господарства і
навколишнього середовища за участю
управління статистики праці, відділів
статистики цін, промисловості, будівництва та
інвестицій, товарних ринків та ЗЕД. У доповіді
вміщено інформацію за 2008р. у порівнянні з
попередніми роками про виробництво валової
продукції сільського господарства, посівні
площі, валовий збір та урожайність
сільськогосподарських культур, поголів"я і
продуктивність худоби, реалізацію
сільськогосподарської продукції та фінансові
результати сільськогосподарських
підприємств; промислову переробку, експорт
та імпорт продуктів сільського господарства,
цінову ситуацію на споживчому ринку області.
У доповіді використані матеріали Головного
управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації та інформація про
виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернівецької області на
2008 рік.
186. Сільське господарство Чернівецької

області у 2008 році: статистичний сбірник /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.;
за ред. А.В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 164 с.

У статистичному збірнику вміщено
інформацію про соціально-економічний стан
сільського господарства в Чернівецькій області
та в розрізі районів за 1990, 1995, 2000, 20032008 роки.
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187. Сокирянщина у цифрах. 2008: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А. В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У Статистичному збірнику "Сокирянщина у
цифрах, 2008" наведено дані про соціальноекономічне становище Сокирянського району у
2008р. у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи матеріального
виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення,
окремі статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
188. Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІДу і

залежностей: = Soziale Arbeit im
Handlungsfeld HIV/ AIDS und Sucht :
підручник бінаціонального навчання
студентів спеціальностей " Соціальна
педагогіка" і " Соціальна робота" в Україні
та Німеччині / під ред.: К. Кріхельдорф, І.
Петрюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 336 с.

У підручнику розкрито наукові основи та
охарактеризовано практичні методи і
технології соціальної роботи з залежними,
ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД
людьми в Німеччині й Україні. Книга є описом
спільно розробленої навчальної програми для
бінаціонального семінару українських та
німецьких студентів, які вибрали сферу
професійної діяльності ВІЛ/СНІД і залежності.
189. Соціальний розвиток населення області.

2008: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. Т.Г.
Сарчинської. - Чернiвцi, 2009. - 156 с.

Статистичний збірник "Соціальний
розвиток населення області" містить
структуровану систему показниківіндикаторів, які характеризують рівень життя
населення Чернівецької області в динаміці за
2004-2008рр.
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190. Сторожинецький район у цифрах. 2008:

статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У статистичному збірнику "Сторожинецький
район у цифрах, 2008" наведено дані про
соціально-економічне становище
Сторожинецького району у 2008р. у порівнянні
з попередніми роками. Висвітлено показники
системи матеріального виробництва,
фінансової та соціальної сфери, населення,
окремі статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
Розрахований на широке коло читачів.
191. Стратегічний аналіз: навчально-

методичний посібник / укл.: Т.М. Ковальчук,
Г.М. Дутчак - Чернівці: Чернівецький над.
ук-т, 2009. - 160 с.

Посібник підготовлено відповідно до
програми та модульної програми з дисципліни
«Стратегічний аналіз». У посібнику до
кожного елемента модуля підібрано
автономний матеріал (питання до семінарудискусій, методичні рекомендації до
виконання практичинх занять, виробничі
ситуації, тести), який забезпечить засвоєння
глемегнгарчої одиниці яу як та вміння
використовувати методи стратегічного аналізу
для обгрунтування стратегічних
маркетингових, виробничих та фінансових
рішень.
Навчальчий посібник призначений для
студентів (магістрів та спеціалістів)
спеціальності «Облік та аудит». Буде корисним
для керівників підприємств, викладачів та
аспірантів ВНЗ.
192. Соціально-економічна статистика:

методичні вказівки до практичних робіт /
ЧНУ ім. Ю. Федьковича; укл. О. С. Чубрей. Чернiвцi: Рута, 2009. - 24 с.

Соціально-економічна статистика
використовується для аналізу соціальноекономічних явищ і процесів, що відбуваються
в Україні. Теоретичний матеріал поєднали із
практикою розв’язання конкретних задач із
суспільного життя, що дає можливість більш
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ретельно вивчити теоретичні основи у
практичному спрямуванні, зрозуміти сутність
розрахункових формул, оцінити кінцеві
результати з економічної або соціальної точки
зору.
193. Соціально-економічна статистика:

програма спецкурсу та плани практичних і
семінарських занять / ЧНУ ім. Ю.
Федьковича; укл. О.С. Чубрей. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 16 с.

Програма спрямована на розкриття
теоретичних питань з вивчення
закономірностей соціально-економічних явищ і
способів їх аналізу. Програма складається з
двох частин: «Теорія стаистики», де розглянуто
теоретичні питання з вивчення
закономірностей соціально-економічних явищ і
способів їх аналізу; «Соціально-економічна
статистика» побудована на принципах дії
міжнародної системи національних рахунків і
призначена для аналізу соціально-економічних
явищ в умовах ринкової економіки.
194. Споживання основних продуктів

харчування у 2008 році: статистичний
збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А. В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 48 с.

У статистичному збірнику «Споживання
основних продуктів харчування у 2008 році»
вміщено інформацію про споживання
продуктів харчування та наведені баланси
продовольчих ресурсів.
195. Статистичний щорічник Чернівецької

області за 2008 рік / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 516 с.

У Статистичному щорічнику наведено дані про
соціально-економічне становище Чернівецької
області у 2008р. в порівнянні з попередніми
роками. Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, окремі
статистичні показники регіонів України.
74

Розрахований на широке коло читачів.
196. Стратегічний аналіз: модульна програма /

М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Т. М. Ковальчук, Г. М.
Дутчак. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 40 с.

Мета курсу – сформулювати стратегічне
мислення майбутнього економіста; дати
студентам знання теоретичних та
методологічних основ стратегічного аналізу і
вміння використовувати його методи для
вироблення науково-обгрунтованих
маркетингових, виробничих і фінансових
стратегічних рішень.
197. Тваринництво Чернівецької області у 2008
році: статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. А.
В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009. - 136 с.

У статистичному збірнику „Тваринництво
Чернівецької області у 2008 році" вміщено
інформацію про стан тваринництва в області,
починаючи з 1941 року та в розрізі районів - за
1985, 1990, 1995, 2000-2008 роки.
198. Теорія кредиту. Навчальний посібник
Чернівці: Рута, 2009. – 36 с.

Видання містить тестові завдання для
самостійної роботи студентів при вивченні
курсу «Теорія кредиту» - вступ, закриті тести,
ключ до них, список рекомендованої
літератури.

199. Техніко-економічні розрахунки: метод.

вказівки для виконання дипломного
проекту за напрямом " Гідротехніка ( Водні
ресурси) " / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл. В. В.
Григорійчук. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 64 с.

У виданні розглядаються питання визначення
вартості будівництва мереж, споруд і
розрахунку собівартості послуг систем
водопровідно-канадізаційного господарства.
Звернута увага на складання кошторисної
документації відповідно до ЧИННИХ
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нормативних документів України.
200. Технічна оснащеність сільського

господарства області у 2008 році:
[економічна доповідь] / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл. - Чернiвцi,
2009. - 12 с.

Комплексна економічна доповідь «Технічна
оснащеність сільського господарства області у
2008 році» підготовлена відділом статистики
сільського господарства і навколишнього
середовища за участю відділу статистики
будівництва та інвестицій, відділу статистики
нефінансових послуг.
У доповіді вміщено інформацію за 2008 р. у
порівнянні з попередніми роками про технічне
оснащення сільгоспвиробників області,
енергетичні потужності техніки, обсяги
інвестицій в сільське господарство області,
державну підтримку підприємств сільського
господарства.
У доповіді використано матеріали Головного
управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації.
201. Торгова мережа області та ії спеціалізація у
2008 році: статистичний бюлетень / Держ.
комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.
- Чернiвцi, 2009. - 36 с.

202. Торговельний маркетинг: навч.-метод.

комплекс / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. І.Г. Черданцева. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 56 с.

Навчально-методичний комплекс містить
розгорнену інформацію, яка допоможе
студентам опрацювати основні теми з курсу
«Торговельний маркетинг. також з метою
надання допомоги студентам у виконанні
самостійної практичної роботи пропонуються
можливі варіанти завдань відповідно до тем
курсу.
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203. Туризм, відпочинок та санаторно -

курортне лікування в області:
статистичний збірник / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл.; за ред. Г.І.
Петрової. - Чернiвцi, 2009. - 52 с.

Для підготовки статистичного збірника
використані дані форм державних
статистичних спостережень №№1-курорт, 1послуги, 1-готель, 9-ЗЕЗ, 10-ЗЕЗ, 1-ДГ, 3-торг,
7-торг, 12-торг, 8-нк, 9-нк, 12-нк, 1-ОТ,
адміністративні дані за формами №№1-тур, 1виставки, 7-нк, 80-а-РВК, 2-кіно(відео)показ, 2ФК.
Також у збірнику використана інформація,
надана Чернівецькою обласною радою та
відділом з питань туризму Чернівецької
обласної держадміністрації.
Збірник підготовлений фахівцями відділу
статистики соціальних послуг за участю
фахівців відділу статистики нефінансових
послуг та управління статистики торгівлі.
Розрахований на широке коло читачів.
204. Управління якістю: модульна програма /

ЧНУ ім. Ю. Федьковича; укл.: І.Ф.
Комарницький, Ю.О. Терлецька. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 60 с.

Модульна система організації вивчення курсу
"Управління якістю" має на меті формування у
студентів спеціальності "Менеджмент
організацій" цілісної системи теоретичних і
практичних знань у галузі менеджменту якості
шляхом запровадження нової методики
проведення аудиторних занять, а також
критеріїв оцінювання знань студентів.
205. Фермерські господарства Чернівецької

області у 2008 році: статистичний збірник /
Держ. комітет статистики України, Головне
управління статистики у Чернівецькій обл.;
за ред. А.В. Ротаря. - Чернiвцi, 2009.

У статистичному збірнику „Фермерські
господарства Чернівецької області у 2008 році"
вміщено інформацію про фермерські
господарства по області та районах за 1992,
1995, 2000-2008 роки.
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206. Фінанси підприємства: навч. посібник / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. Н. Л. Марусяк. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 44 с.

Видання містить тестові завдання для
самостійної робота студентів при вивченні
курсу «Фінанси підприємства» - вступ, закриті
тести, список рекомендовано: літератури.

207. Хотинщина у цифрах. 2008: статистичний

збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А.В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 120 с.

У статистичному збірнику "Хотинщина у
цифрах. 2008" наведено дані про соціальноекономічне становите Хотинського
району у 2008р. у
порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники системи
матеріального виробництва, фінансової та
соціальної сфери, населення, окремі
статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області.
208. Чернівці у цифрах. 2008: статистичний

збірник / Держ. комітет статистики України,
Головне управління статистики у
Чернівецькій обл.; за ред. А.В. Ротаря. Чернiвцi, 2009. - 152 с.

У Статистичному збірнику "Чернівці у цифрах,
2008" наведено дані про соціально-економічне
становище М.Чернівців у 2008р. у порівнянні з
попередніми роками. Висвітлено показники
системи матеріального виробництва,
фінансової та соціальної сфери, населення,
окремі статистичні показники міст обласного
підпорядкування та районів області, окремих
обласних центрів України. Розрахований на
широке коло читачів.
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209. Швець Наталія Романівна.

Формування нових правил та принципів
банківського нагляду в Україні: монографія
/ Н. Р. Швець; М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 360 с.

У монографії розглядаються теоретичні та
практичні аспекти здійснення банківського
нагляду в Україні, зокрема в умовах адаптації
діяльності вітчизняних банківських установ до
сучасних вимог Базельського комітету з питань
банківського нагляду, а також у світлі
прогресування світової фінансової кризи.
Досліджуються теоретико-методологічні
засади банківського нагляду, інструментарій
здійснення банківського нагляду та
ефективність його застосування в
трансформаційних економіках, особливості
ризик-орієнтованого нагляду та превентивного
підходу у банківському нагляді. Запропонована
стратегія подальшого розвитку банківського
нагляду в Україні.
210. Ярошовець А.І.

Бухгалтерський облік: практикум. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 224
с.

Практикум написано відповідно до робочої
програми навчальної дисципліни
„Бухгалтерський облік" за кредитномодульною системою організації навчального
процесу для студентів економічних
спеціальностей. У практикумі відображено
зміст навчальних елементів (Н.Е.), перелік
ключових термінів і понять у розрізі кожної з
них, а також контрольні питання для
самоперевірки знань, завдання для
самостійного вивчення, набір виробничих
ситуацій як для аудиторної роботи так і для
самостійної роботи студентів, значну кількість
тестових завдань, а також розв'язок наскрізної
задачі, методичні вказівки щодо їх виконання.
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Фізична культура. Спорт. Туризм
211. Васильчук Аурел Григорович.

Гуртки з футболу в школі: навч. посібник /
А. Г. Васильчук ; М-во освіти і науки
України, Федерація футболу України,
Буковинська державна фінансова
академія. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 232
с.

Навчальний посібник "Гуртки з футболу в
школі" підготовлено у відповідності з
вимогами до розділу «Футбол» навчальної
Програми «Фізична культура» для середніх
загальноосвітніх закладів з українською мовою
навчання. У навчальному посібнику вперше
вміщено теоретичний та практичний матеріали
з 1 по 12 класи, які займаються у шкільних
гуртках з футболу. Історія світового та
українського футболу. Футбол в Україні та за
кордоном. Вимоги та контрольні нормативи за
12-ти бальною системою для хлопців та дівчат.
Домашні завдання. Викликає інтерес
організація позакласної та позашкільної
роботи, яка будується на створенні шкільних
футбольних гуртків. Проведення шкільних
змагань. Правила змагань.
212. Відновлювальні засоби працездатності у

фізичній культурі і спорті: підручник / І. О.
Ячнюк [и др.]. - 2-е вид., змін. і доп. Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 432 с.

Пропонований підручник «перше на новій
методичній основі (адаптація Європейської
кредитної трансферної системи до системи
вищої освіти України) подає загальну
характеристику здібностей людини, висвітлює
питання навантаження, адаптації, стомлення та
основних засобів відновлення працездатності
спортсменів. Такий підхід посилює роль
самостійної роботи студентів, забезпечує
гнучкість програм навчання та можливість
роботи за індивідуальним графіком. Підручник
повністю відповідає програмі курсу
„Відновлювальні засоби працездатності у
фізичній культури спорті" для студентів,
курсантів і слухачів вузів України Ш-ІУ рівнів
акредитації. Перше видання вийшло у 2004 р.
Підручник отримав високу оцінку фахівців і
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студентів.
213. Гігієнічні основи фізичного виховання:

аспекти, рекомендації, заходи: метод.
посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. Л. В. Балацька. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

В посібнику розкриваються питання гігієни,
раціонального харчування, негативний вплив
шкідливих звичок на організм людини, перша
допомога при одержанні травм на заняттях з
фізичного виховання.
214. Жукотинський К. К.

Фізичне виховання і спорт в навчальних
закладах Буковини: аналітично-стат.
збірник / К. К. Жукотинський, В. В.
Малишев, Н. Г. Фокеєва; Головне упр.
освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Чернівецьке
обласне управління Комітету з фізичного
виховання та спорту, М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 88 с.

Збірник вміщує статистичні та аналітичні
матеріали розвитку фізичної культури і спорту
в навчальних закладах Буковини. Адресована
фахівцям фізичної культури навчальних
закладів, студентам університетів та
факультетів фізичного виховання,
організаторам масової фізичної культури.
215. Комплекси загальнорозвиваючих вправ:

метод. посібник / ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
укл. В.І. Музика. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 76
с.

У посібнику розкривається навчання
загальнорозвиваючими вправами, основним
положенням тіла для виконання, а також
комплекси вправ на місці, в русі, з предметами,
без предметів.
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216. Легка атлетика: навч. - метод. посібник / М-

во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: І. О. Ячнюк, Ю. Б.
Ячнюк, М. Ю. Ячнюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 84 с.

У роботі висвітлюються основні теоретичні
відомості про техніку легко» атлетичних вправ
і методику їх викладання відповідно до робочої
навчальної програми з дисципліни , Легка
атлетика з методикою викладання" для
навчання .за кредитно-модульною системою
для студентів 1-го курсу.
Для студентів факультету фізичної культури та
здоров'я людини денної та заочної форм
навчання.
217. Мандрівка Буковиною. Туристичні

комплекси. Бази відпочинку. Туристичні
фірми. - Чернiвцi, [2009?]. - 19 с.

У виданні читач знайде інформаційнодовідковий матеріал про туристичну
інфраструктуру нашого краю, можливості
відпочинку, відновлення і лікування на
курортах, базах відпочинку, приватних
відпочинкових комплексах Буковини.
Надається також інформація про туристичні
агенції, які забезпечують поїздки на зарубіжні
курорти Болгарії, Італії, Турції та інших країн.
218. Стратійчук Наталія Анатоліївна.

Гігієнічне забезпечення окремих видів
спорту: навч. посібник / Н. А. Стратійчук, Н.
М. Козік; М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 240 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно
до програми з дисципліни «Гігієна» для
студентів педагогічних вузів ПІ-IV рівнів
акредитації фаху «Педагогіка та методика
середньої освіти. Фізична культура», «Фізичне
виховання», «Здоров'я людини». Посібник
містить теоретичний матеріал до теми «Гігієна
фізичної культури та спорту» та «Гігієна
окремих видів спорту» для самостійної роботи
студентів за кредитно-модульною системою
навчання та лабораторні роботи.
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219. Фізичне виховання - запорука здоров'я:

методичний посібник / Управління освіти і
науки Чернівецької обл. держ.
адміністрації, Чернівецьке обл. управління
Комітету з фіз. виховання та спорту М-ва
освіти і науки України ; укл.: К. К.
Жукотинський, В. В. Нікорич; за ред. М. Д.
Зубалія. - Чернiвцi, 2009. - 244 с.

В посібнику узагальнено досвід роботи кращих
вчителів з фізичної культури загальноосвітніх
навчальних закладів Буковини з організаційнометодичної, навчально-виховної та спортивномасової роботи з учнівською молоддю.
Методичний посібник розраховано на вчителів
фізичної культури загальноосвітніх навчальних
закладів, керівників та організаторів
фізкультурно-оздоровчої роботи, викладачів
фізичного виховання професійно-технічних,
вищих навчальних закладів, студентів
університетів і факультетів фізичного
виховання.

Засоби масової інформації. Книжкова справа
220. Копистинська Ірина Михайлівна.

Проблематика засобів масової комунікації:
конспект лекцій у 2-х ч. Ч. 1 / І. М.
Копистинська, Т. С. Гринівський; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 72 с.

Видання містить аналіз проблем, висвітлення
ЯКИХ у пресі вивчається в курсі «Проблематика
ЗМІ». Перша частина курсу лекцій присвячена
політичній та економічній проблематиці. Для
студентів спеціальності «Журналістика».
221. Копистинська Ірина Михайлівна.

Проблематика засобів масової комунікації:
конспект лекцій у 2-х ч. Ч. 2 / І. М.
Копистинська, Ю. Г. Мельничук; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 96 с.

Видання містить аналіз проблем, висвітлення
яких у пресі вивчається в курсі «Проблематика
ЗМІ». Друга частина курсу лекцій присвячена
екологічній та соціальній проблематиці.

83

222. Мельничук Ю.Г. Проблематика ЗМК: навч.-

метод. комплекс / Ю. Г. Мельничук ; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 40 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений
відповідно до вимог кредитно-модульної
системи організації навчального процесу,
містить стислий виклад предмету і завданнь
дисципліни „Проблематика ЗМК".
Розкривається предмет і завдання курсу,
програма та структура змістових модулів,
навчальних елементів, теми, зміст завдань та
література для самостійної роботи студентів,
тематика ІНДЗ, контрольні питання для
самоперевірки та питання до іспиту, критерії
оцінювання навчальних досягнень студентів
та рекомендована література до курсу.
223. Пелех В.Г. Журналістика. Крізь розум і
серце: архіви, спогади, інтерв'ю / В.Г.
Пелех. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 344 с.

Пропонована книга відомого публіциста,
заслуженого журналіста України Володимира
Пелеха "Журналістика. Крізь розум і серце"
увібрала в себе кращі творчі доробки, архівні
матеріали, інтерв'ю та спогади - рецензії на
його гострополемічну, й досі "незручну" для
багатьох нинішніх можновладців книгу "Під
тягарем подвійної моралі". Творча палітра
Володимира Пелеха досконала, різножанрова.
Слово - виважене, публіцистично огранене,
образно виписане. А сама журналістика - як
професія, стиль буття, як доля - обрана не
випадково, глибоко осмислено, раз і назавжди.
224. Світять "Дністрові зорі " / упор. В. І.

Гафінчук. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 288 с.

Ця книга про історію народження і
становлення Сокирянської районної газети
«Дністрові зорі», про непростий шлях у
журналістику її одержимих працівників колишніх і нинішніх, про майстрів друкарської
справи, про великий позаштатний актив. Про
всіх, без кого неможливим було б її творче
зростання протягом 65 років, зокрема й нині на теренах незалежної України.
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225. Янковський Геннадій Васильович.

Чернівці на поштових листівках 1896-1918
[Образотворчий матеріал] = Chernivtsi in
postcards = Czernowitz ist auf den
Postkarten: з колекції Геннадія Янковського
/ Г. В. Янковський. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2009. - 96 с.

Читачам пропонується перша книга авторачернівчанина Г. В. Янковського, колекція
якого нараховує більше 700 поштівок як
австрійського, так і румунського періоду
Чернівців. Видання пропонує любителям
філокартії, жителям та гостям нашого міста,
всім, хто любить незвичайні подорожі,
помандрувати Чернівцями. Але не пішки і не
сьогоденням, а за допомогою поштівок і
вільної уяаи, часами Австро-Угорщини в
період 1886- 1918 років. Передмова автора
надрукована українською, англійською і
німецькою мовами, поштівки- у тому вигляді,
як видавались. На сторінках книги читачі
також знайдуть відомості про автора та
матеріали з історії міста Чернівці.

Політика. Політичні науки
226. Буркут Ігор Григорович

Виборчі технології: регіональний досвід/ І.
Г. Буркут, О. В. Колесников. - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 240 с.

У книзі комплексно досліджується вітчизняний
досвід застосування виборчих технологій,
аналізуються регіональні особливості втілення
політичних технологій у виборчих перегонах
загальнонаціонального рівня та до органів
місцевого самоврядування на прикладі
Чернівецької області. Матеріали дослідження
можуть бути використані політичними
консультантами, активістами політичних
партій і рухів та кандидатами на посади у
процесі виборчих кампаній на рівні областей.
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227. Гакман Сергій

Бесcарабія та Буковина між миром і
війною. Питання Буковини та Бесcарабії в
міжнародних відносинах, 1917 - 1940 рр.:
монографія / С. Гакман. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2009. - 208 с.

У монографії досліджується проблема
Бессарабії та Буковини в контексті радянськорумунських міждержавних відносин 1917-1940
рр. На архівному матеріалі, з використанням
опублікованих документів, мемуарів та преси
висвітлюється ситуація навколо Бессарабії та
Буковини у міждержавних взаєминах
європейських країн наприкінці Першої світової
війни та на Паризькій мирній конференції,
вплив національно-визвольних процесів на
подальшу долю краю. Розкривається сутність
бессарабського питання на міжнародних
конференціях міжвоєнного періоду та у
контексті проблем створення системи
колективної європейської безпеки. Показані
умови підписання радянсько-німецького
договору про ненапад 1939 р. та його вплив на
бессарабські та буковинські землі, Особлива
увага приділяється політико-догматичним та
військово-пропагандистських підготовчих
заходів радянського керівництва, а також
процесу приєднання Бессарабії та північної
частини Буковини до СРСР.
228. Громадські організації у 2008 році:

статистичний бюлетень / Держ. комітет
статистики України, Головне управління
статистики у Чернівецькій обл. - Чернiвцi,
2009. - 16 с.

У бюлетні вміщені дані про мережу та
діяльність об’єднань громадян, про їх розподіл
за спрямува6нням та видами діяльності. Також
наведені дані чисельності населення
Чернівецької області по районах та містах
обласного підпорядкування.
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229. Мельничук Г. Л.

Політологія: навч.-метод. посібник / Г. Л.
Мельничук ; М-во фінансів України,
Буковинська держ. фінансова академія. Чернiвцi, 2009. - 140 с.

Навчально-методичний посібник має на меті
висвітлити найбільш важливі проблеми науки
про політику, суспільство, політичні події,
явища, процеси, збагнути їх суть і роль людини
в політичному житті суспільства, допомогти
оволодіти основами науки про політику політології. В навчально-методичному виданні
основну увагу зосереджено на таких головних
проблемах: розкритті суті і змісту політики,
визначенні місця і ролі політології у її
вивченні, розвитку історії політичної думки,
з'ясуванні основних категорій політології,
таких як політична влада, політична система,
держава, громадянське суспільство,
демократія, етнополітика, політичний
конфлікт, політична культура, міжнародні
відносини.
Запропонований навчально-методичний
посібник
призначений для студентів усіх форм
навчання, підготовлений відповідно до
навчальної програми дисципліни
«Політологія» для вищих закладів освіти і
охоплює 18 тем курсу.
Працюючи над засвоєнням курсу
«Політологія», доцільно поєднувати роботу з
підручником, лекційним матеріалом,
навчально-методичним посібником та
рекомендованою літературою.
230. Молодіжні організації Буковини. 2009 / БПА.
Громадський розвиток крок за кроком. Чернiвцi: Букрек, 2009. - 24 с.

В довіднику молодіжних організацій Буковини
читач познайомиться із найактивнішими
рухами, досвідом їх діяльності та
найуспішнішими проектами. Видання стане у
пригоді як самим молодіжним організаціям,
представникам влади і бізнесу, так і молодим
буковинцям, які прагнуть змінити своє життя,
проявити активну громадянську та життєву
позицію.
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231. Основи виховання дітей у Національній

Скаутській Організації України - Пласт:
методичні рекомендації. Впровадження
виховної системи НСОУ - Пласт у
загальноосвітні навчальні заклади /
Головне упр. освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Обл. ін-т
післядипломної пед. освіти; упор. В. Д.
Жукотинська [и др.]. - Чернiвцi, 2009. - 116
с.

У методичному посібнику представлено
виховну систему скаутингу (на прикладі НСОУ
- ПЛАСТ). Розглянуто можливі моделі
взаємодії дитини з різними соціальними
інститутами, у тому числі в Пластовій виховній
системі. Запропоновано сучасний погляд на
дитину та методики її виховання.
Посібник може бути використаний в
організації виховної роботи, громадських
дитячих організацій та об'єднань,
позашкільних навчально-виховних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів,
оздоровчих таборів та професійній підготовці
студентів педагогічних навчальних закладів.
232. Пласт: минуле, сьогодення, майбутнє:

збірник статей / упор.: З. Удич, І. Черкез ;
наук. ред. О. Є. Сахновський. - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 138 с.

До збірника увійшли статті, присвячені
діяльності української скаутської організації
Пласт. У статтях висвітлено історичний
розвиток скаутського руху в Україні у ХХ
столітті та особливості педагогіки Пласту. Для
істориків, педагогів, науковців, викладачів,
вчителів, студентів й усіх, хто цікавиться
історією українських молодіжних організацій.
233. Політологія ІІ: збірник текстів для

самостійного опрацювання (для заочного
факультету): метод. розробка / М-во
фінансів України, Буковинська держ.
фінансова академія. Кафедра гуманітарних
дисциплін); укл. М. М. Сайко. - Чернiвцi,
2009. - 56 с.

Методична розробка «Політологія II: (збірник
текстів для самостійного опрацювання) для
заочного факультетів, укладена згідно з
програмою навчальної дисципліни
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«Політологія - II» підготовки бакалавра галузі
знань 0305 "Економіка і підприємництво" за
напрямами підготовки 6.030504 "Економіка
підприємства ", 6.030508 "Фінанси і кредит",
6.030509 "Облік і аудит" (заочний факультет),
затвердженою Вченою Радою Буковинської
державної фінансової академії 30 серпня 2008
р.
234. Сандуляк Леонтій Іванович. Одного

відкриття історія та хроніка/ Л. І. Сандуляк.
- Чернівці: Прут, 2009. - 246 с.

"Одного відкриття історія та хроніка" - це
спогади-роздуми доктора медичних наук,
професора, колишнього народного депутата
Радянського Союзу, першого Надзвичайного і
Повноважного Посла України в Румунії та
співавтора тексту "Акта проголошення
незалежності України" про особливості вступу
та навчання у вищих навчальних закладах
СРСР, а також про особливості наукової
роботи в тій країні. Авторові випала честь
започаткувати новий науковий напрямок в
ендокринології та зробити відкриття. Можна
сказати, йому пощастило. Але щастить тим,
хто на це заслуговує... Для студентів,
аспірантів, добувачів наукових ступенів і всіх,
кого цікавить "наукова кухня" в СРСР.
235. Юрійчук Євгенія Петрівна

Виборча система України: навч.- метод.
комплекс / Є. П. Юрійчук; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 60 с.

Посібник містить програмний матеріал,
завдання для лекційних, семінарських та
практичних занять, самостійної роботи,
індивідуальної творчої роботи студентів,
питання для контролю та літературу до
вивчення навчальної дисципліни "Виборча
система України".
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Держава і право
236. Бабін Ігор Іванович.

Презумпції та фікції в податковому праві:
[навч. посібник] / І. І. Бабін; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 320 с.

Навчальний посібник містить комплексний
аналіз нетипових прийомів юридичної техніки
в податковому праві, а саме презумпцій та
фікцій. Послідовно розкриває поняття,
юридичну природу презумпцій та фікцій,
співвідношення презумпцій та фікцій з
суміжними положеннями та явищами, підстави
класифікації та види презумпцій і фікцій у
податковому праві, особливості використання
загальноправових презумпцій у податковому
праві, використання презумпцій та фікцій при
визначенні елементів юридичної конструкції
податку. Аналізуються погляди і пропозиції
сучасних українських і зарубіжних вчених.
Для викладачів, аспірантів і студентів вищих
навчальних закладів, працівників органів
Державної податкової служби України, інших
державних органів і установ, а також органів
місцевого самоврядування.
237. Визначення розміру шкоди, заподіяної

внаслідок самовільного заняття земельних
ділянок, їх використання не за цільовим
призначенням, зняття грунтового покриву
(родючого шару грунту) без спеціального
дозволу: метод. рекомендації / М-во освіти
і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
П. Ф. Козьмук. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 36 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюються
правові та, методичні засади визначення
розміру шкоди, заподіяної власникам землі та
землекористувачам внаслідок самовільного
заняття земельних ділянок, їх використання не
за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу - як економічного
механізму захист)7 законних інтересів держави,
територіальних громад, фізичних та
юридичних, осіб.
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238. Волощук О.Т. Інститут Президента у

Франції, Росії та Україні: конституційні
норми і політична практика/ О. Т. Волощук;
ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернівці:
Технодрук, 2009. - 260 с.

Монографія містить комплексний аналіз
інституту Президента у Франції, Росії та
Україні, базується на матеріалах вітчизняного
та зарубіжного законодавства, юридичної
практики. Досліджуються причини введення
поста Президента, фактори, які вплинули на
формування специфічних рис французького,
російського та українського інститутів
президента. Центральне місце відведено
дослідженню юридичного і фактичного
становища президентів у механізмі здійснення
державної влади своїх країн. Аналізуються
конституційні функції та повноваження,
проблеми їх перевищення як джерела
конфліктів між Главою держави і
Парламентом. Для викладачів, аспірантів і
студентів ВНЗ, народних депутатів,
працівників державного апарату.
239. Закони ХІІ таблиць: метод. матеріали / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. М. В. Никифорак. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 32 с.

Методичні матеріали до семінарського заняття
з історії держави і права зарубіжних країн.

240. Закони Хаммурапі: метод. матеріали / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. М. В. Никифорак. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 48 с.

Методичні матеріали до семінарського заняття
з історії держави і права зарубіжних країн.
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241. Заморська Л. І. Теорія держави і права:

навч.-метод. посібник для студ. 1-го курсу /
Л. І. Заморська; М-во освіти і науки України,
Одеська нац. юрид. академія, Навч.консульт. центр в м.Чернівці з юрид.
коледжем. - Чернiвцi, 2009. - 148 с.

У даному посібнику детально викладений
поділ курсу „Теорія держави і права" за
кредитно-модульною системою. Весь матеріал
поділяється на чотири змістовні модулі, які
включають в себе: теми лекційних та
семінарських занять, завдання для самостійної
роботи студентів, теми доповідей (рефератів,
есе), домашні контрольні завдання 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.
242. Заморська Л. І. Теорія держави та права:

навч.-метод. посібник для студ. 1-го курсу /
Л. І. Заморська ; М-во освіти і науки
України, Буковинський ун-т. - Чернiвцi,
2009. - 144 с.

У даному посібнику детально викладений
поділ курсу „Теорія держави і права" за
кредитно-модульною системою. Весь матеріал
поділяється на чотири змістовні модулі, які
включають в себе: теми лекційних та
семінарських занять, завдання для самостійної
роботи студентів, теми доповідей (рефератів,
есе), домашні контрольні завдання 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.
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243. Колпаков Валерій Констянтинович.

Докази та доказування в
адміністративному судочинстві:
монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв.
- Чернівці: ЧНУ, 2009. - 128 с.

У монографії на основі аналізу чинного
законодавства та здобутків процесуальноправової науки розкриваються поняття доказів,
їх класифікація та зміст доказування в
адміністративному судочинстві України,
охарактеризовано засоби доказування,
розкрито особливості доказування в
адміністративних справах, пов'язаних з
виборчим процесом та правопорушеннями на
автомобільному транспорті.
Видання розраховане на викладачів, студентів,
аспірантів, здобувачів та слухачів. Може стати
у пригоді науковцям, суддям, адвокатам,
працівникам інших державних органів,
підприємств, установ та організацій, а також
тим, хто цікавиться проблемами
адміністративного права та процесу.
244. Кондрат'єва Людмила Анатоліївна.

Цивільне процесуальне право України:
теоретичні завдання. Частина 1 / Л. А.
Кондрат'єва, О. В. Підлубна, І. Ю. Татулич;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Теоретичні завдання містять варіанти тестових
питань, термінологічні диктанти, теми
рефератів і питання контрольних письмових
опитувань із різних тем цивільного
процесуального права України.
245. Кондрат'єва Людмила Анатоліївна

Цивільне процесуальне право України:
теоретичні завдання. Частина 2 / Л. А.
Кондрат'єва, О.В. Підлубна, І. Ю. Татулич;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 68 с.

Теоретичні завдання містять варіанти тестових
питань, термінологічні диктанти, теми
рефератів і питання контрольних письмових
опитувань із різних тем цивільного
процесуального права України.
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246. Міжнародне законодавство: навч. - метод.

комплекс / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. Є. П. Юрійчук. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 68 с.

Видання містить програмний матеріал,
завдання для лекційних, семінарськопрактичних занять, самостійної роботи,
практичні задачі, питання для контролю та
літературу до дисципліни "Міжнародне
законодавство".
247. Руденко О. В. Уніфікація міжнародного

приватного права в ЄС: [монографія] / О. В.
Руденко; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернiвцi: Рута, 2009. - 248 с.

У монографії доведено, що уніфікація в ЄС на
основі критерію поділу правопорядків, у
вузькому сенсі, є супрауніфікацією, а в
технічному сенсі - ще й інтеруніфікацією.
Уніфікація міжнародного приватного права в
рамках ЄС на основі того самого критерію
охоплює поряд із попередніми двома типами
уніфікації ще й трансуніфікацію (уніфікацію в
широкому сенсі) та інтрауніфікацію
(уніфікацію в найширшому сенсі)
міжнародного приватного права. Для
студентів, аспірантів та викладачів, які
займаються дослідженням питань
міжнародного приватного права
Європейського Союзу.
248. Салічна правда: метод. матеріали / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. М. В. Никифорак. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 20 с.

Методичні матеріали до семінарського заняття
з історії держави і права зарубіжних країн.
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249. Трунова Г.А. Правове регулювання

соціального партнерства в Україні:
монографія / Г. А. Трунова; ЧНУ ім. Ю.
Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 200 с.

У монографії розглядаються актуальні
теоретичні та практичні проблеми правового
регулювання соціального партнерства в
Україні. Автор досліджує коло суспільних
відносин, які складаються між сторонами
соціального партнерства при здійсненні різних
форм взаємодії, а також правовідносини щодо
укладення та виконання колективних договорів
та угод. Книга розрахована на науковців,
викладачів, аспірантів, студентів юридичних
вищих навчальних закладів та всіх, хто
цікавиться проблемами правового регулювання
соціального партнерства.
250. Чучко М. К. Історія митної справи на

Буковині (XIII - початок XXI ст.) / М. К. Чучко,
В. В. Грябан. - Чернівці: Золоті литаври,
2009. - 272 с.

В книзі на основі широкого кола джерел і
літератури досліджуються історія формування
кордонів, становлення та розвитку митної
служби, митного регулювання, а також
боротьби з нелегальною міграцією та
контрабандою у прикордонній зоні Буковини
від доби середньовіччя до сьогодення.
Книга розрахована на працівників митної та
прикордонної служби, істориків, студентів
вищих навчальних закладів, учнів шкіл і всіх,
хто цікавиться минулим буковинського краю.
251. Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних

коштів: система та правовий статус:
[монографія] / Н.Я. Якимчук; Нац. академія
прокуратури України. - Чернівці: ЧНУ, 2009.
- 648 с.

У монографії досліджуються теоретикоправові проблеми поняття розпорядника
бюджетних коштів як суб'єкта бюджетних
правовідносин, інститут розпорядників
бюджетних коштів в системі фінансового
права України, теоретичні засади та елементи
правового статусу розпорядників бюджетних
коштів, Проаналізовано розпорядників
бюджетних коштів як бюджетних установ, які
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діють в особі їх керівників, як представників
суб'єктів права власності на кошти бюджетів.
Висвітлено їх місце в системі управління
публічними фінансами. Розкрито теоретичні та
практичні аспекти правового регулювання
системи розпорядників бюджетних коштів, а
також правовий статус розпорядників
бюджетних коштів у бюджетному процесі.
Аналізується бюджетно-правова
відповідальність розпорядників бюджетних
коштів. Сформульована низка положень і
рекомендацій, що мають не лише теоретичне, а
й прикладне значення.

Військова справа
252. Цивільний захист: методичні вказівки / ЧНУ
ім. Ю. Федьковича; укл.: О. О. Воробйов,
Л.В. Романів, І.Л. Куковська. - Чернiвцi:
Рута, 2009. - 76 с.

Методичні вказівки складені відповідно до
вимог Європейської кредитної трансферної
системи (ECTS) та розкривають питання
модуля 2 (Н.Е.2.2.) предмета «Цивільна
оборона».
Наводиться характеристика основних заходів
щодо надання допомоги потерпілим та
життєзабезпечення населення у надзвичайних
ситуаціях. Для студентів усіх спеціальностей.

Культура
253. Антофійчук Володимир

Культурологія. Термінологічний словник:
навчальний посібник / В. Антофійчук ; Мінво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - 3-є вид., випр. і доп. Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 160 с.

Словник містить тлумачення термінів, що
найчастіше трапляються при вивченні курсів
"Культурологія" і "Українська та зарубіжна
культура". Призначений для учнів
загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв,
студентів вищих навчальних закладів,
аспірантів і викладачів, а також для всіх, хто
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цікавиться питаннями теорії та історії
культури.
254. Біблія і культура: збірник наукових статей,

Вип.11 / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. Ін-т літератури ім. Т.Г.
Шевченка НАН України); за ред. А. Є.
Нямцу. - Чернівці: Рута, 2009. - 278 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 сюжетнообразного матеріалу в культурі різних часів і
народів.
Для літературознавців, лінгвістів,
культурологів, філософів, а також усіх, хто
цікавиться проблемами розвитку світової
культури.
255. Шкільні музеї Буковини - хранителі

людської пам'яті: (З досвіду українознавчої
роботи шкільних музеїв Чернівецької
області) / Чернівецька обл. державна
адміністрація, Управління освіти і науки,
Обл. ін-т післядипломної пед. освіти; укл.
Т. А. Мінченко. - Чернiвцi: Яворський С.Н.
[виготівник], 2009. - 112 с.

Шкільний музей завжди був осередком
збереження матеріальної і духовної культури
суспільства. В цьому посібнику своїм досвідом
краєзнавчої роботи діляться завідувачі музеїв:
Ковальчук Н.В. - ЗНЗ №12 м. Чернівців, Дєдов
І.Н. - Ленковецького ЗНЗ Кельменецького
району, Сандуляк В.С. - ЗНЗ №16 м. Чернівців,
Стецька М.В. -Товтрівського ЗНЗ
Заставнівського району, Маркевич Н.І. - із
Заставнівської гімназії, Храпко С.Д. Реваківського НВК Кіцманського району,
Бучацька Н.К. - Вашковецької гімназії
Вижницького району, Томюк Ф.С. Підзахаричівського НВК Путильського району,
Бойко О.О. - Колінковецького НВК
Хотинського району, Топало І.К. Старововчинецького ліцею Глибоцького
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району, Маніліч М.Г. - Новобросковецького
ЗНЗ Сторожинецького району.

Наука і освіта
256. Адаптивне управління: сутність,

характеристика, моніторингові системи:
колективна монографія / Академія
педагогічних наук України, Ун-т
менеджменту освіти. - Чернівці: Технодрук,
2009. - 572 с.

У монографії розкриваються витоки й поняття
адаптивного управління, його сутність та
характеристика. Подається концепція
спрямованої самоорганізації, що розглядається
як філософська основа розвитку управління
освітою на адаптивних засадах в умовах
інформаційного суспільства- Наведена
концепція освітнього моніторингу
розглядається як теоретичне підґрунтя
реалізації адаптивного управління, що
забезпечує спрямовану самоорганізацію та
рефлексивний саморозвиток учасників
освітнього процесу.
Наводяться праці представників наукової
школи, особливе значення яких полягає в
подальшому розвитку теорії адаптивного
управління соціально-педагогічними
системами. Ці дослідження висвітлюють
еволюційний розвиток адаптивного управління
та розробку й застосування відповідних
технологій на різних рівнях організації
загальної середньої освіти.
Монографія призначається студентам і
викладачам вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної освіти, науковцям,
науково-педагогічним працівникам, керівним
кадрам освіти, службовцям урядових установ
управління освітою та всім, хто цікавиться
проблемою управління системою освіти
України.
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257. Бигар Ганна

Валеологія з методикою викладання в
початковій школі: метод. рекомендації / Г.
П. Бигар, К. Д. Шевчук; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 100 с.

Відповідно до вимог кредитно-модульної
системи організації навчання матеріал
методичних рекомендацій представлено у
вигляді змістових модулів, розподілених на
навчальні елементи, Пропонується тези
лекційних, занять, план, семінарських занять,
завдання та запитання для контролю та
самоконтролю студентів., індивідуальні
науково-дослідні завдання, зміст самостійної
роботи, тематика рефератів, курсових робіт, а
також практичний доробок.
258. Буковинська мала академія наук: тези

наукових робіт / М-во освіти і науки
України, Головне упр. освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації, Обл.
ін-т післядипломної педагогічної освіти,
Буковинська мала академія наук України;
упор. Г. Ю. Овчаренко [и др.]. - Чернiвцi,
2009. - 88 с.

У збірнику подаються тези переможців II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів БМАН у
2008/2009 н.р.
259. Внутрішкільний моніторинг: теоретично-

практичний аспект: (методичнодовідковий збірник для керівників
загальноосвітніх навчальних закладів ) /
Чернівецька обл. держ. адміністрація,
Головне упр. освіти і науки, Обл. ін-т
післядипломної пед. освіти; авт.-укл Т. С.
Богачик; авт.-укл.: Л. В. Якименко, Н. М.
Потапова. - Чернiвцi, 2009. - 92 с.

У збірнику розкрито теоретично-практичні
засади освітнього моніторингу сучасної школи,
представлено технології проведення
моніторингових досліджень якості освіти.
Зміст видання концентрується навколо низки
проблем: відслідковування результатів
освітньої діяльності, здійснення об'єктивного
вимірювання якості освіти з базових
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дисциплін, організація методичної роботи на
основі моніторингових досліджень. Для
керівників загальноосвітніх закладів,
керівників усіх рівнів у галузі освіти, педагогів
та практичних психологів.
260. Возний Ігор

Основи наукових досліджень: навч.
посібник / І.П. Возний; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 144 с.

Видання містить конспект авторських лекцій з
курсу «Основи наукових досліджень».
Аналізуються організація праці студентадослідника, складові частини наукової праці та
етапи наукового дослідження, методологія
наукових досліджень, джерельна основа
наукових досліджень, методика пошуку
літератури, опрацювання документальних
матеріалів та написання тексту наукової
роботи. Посібник адаптований до вимог
"болонської системи навчання" і забезпечений
низкою методичних та довідкових матеріалів з
курсу - контрольними питаннями, словником
ключових понять, зразками тестових завдань.
261. Еколого-валеологічне виховання дітей

дошкільного віку: навч.-метод. посібник /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної педагогічної освіти;
упор.: Л. С. Грицюк, О. П. Максимова. Чернiвцi, 2009. - 136 с.

Видання включає розробки занять, сценарії,
розваги з екології для різновікових груп дітей
дошкільного віку. Провідних тем дві:
"Екологічне виховання дітей дошкільного віку"
та "Валеологічне виховання дітей дошкільного
віку" Методичні рекомендації для вихователів
подані у вступі "Знання рідної природи".
Програмовий зміст кожного заняття
спрямований на розширення знань дітей щодо
ролі планети в житті людини, ознайомлення з
довкіллям, виховання любові до рідного краю,
рідної природи, рідної домівки.
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262. Загальні рекомендації щодо написання

студентських наукових робіт: (навч.
посібник) / упор. Н. І. Лопатюк. - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 28 с.

Цей посібник містить комплексні рекомендації
щодо методики написання та правил
оформлення наукових робіт ВУЗівського
профілю (курсових, дипломних,
магістерських).
Матеріали видання узгоджені з чинними
нормативними документами ВАК України.
Посібник призначений студентам, а також
стане в нагоді здобувачам наукового ступеня,
які працюють над дисертацією.
263. Збірник диктантів з української мови і

літератури та методичний коментар щодо
їх проведення / Чернівецька обл. державна
адміністрація, Головне управління освіти і
науки, Обласний ін-т післядипломної
педагогічної освіти; упор. Є.Д. Квітень. Чернiвцi, 2009. - 128 с.

Посібник містить систему навчальних,
контрольно-тренувальних диктантів із
української мови на повторення орфографії і
пунктуації, удосконалення мовної грамотності.
Літературні диктанти, спрямовані на постійну
творчу співпрацю, діалог викладача з учнем,
створення атмосфери зацікавленості на
заняттях. Вони покращують логічне та
асоціативне мислення, пам’ять, дають змогу
економно використати час на уроці.
Методичний коментар щодо проведення
диктантів різних видів висвітлює їх
класифікацію, важливі прийоми організації
роботи учнів з текстами, формами та
способами їх реалізації.
264. Збірник олімпіадних завдань з

українознавства для учнів 7-11 класів /
Головне упр. освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Чернівецький обл.
ін-т післядипломної пед. освіти; упор. Т. А.
Мінченко [и др.]. - Чернiвцi, 2009. - 64 с.

Збірник олімпіадних завдань з українознавства
може бути використаний учителями при
підготовці до олімпіад різних рівнів,
101

проведенні вікторин, конкурсів, предметних
тижнів та інших позакласних заходів, а також
для перевірки учнями своїх знань та умінь з
даного предмета.
265. Збірник олімпіадних завдань із зарубіжної

літератури / Чернівецький обласний ін-т
післядипломної пед. освіти; упор.: Л. І.
Іванова, Л. Є. Дробчак. - Чернiвцi, 2009. - 76
с.

Збірник олімпіадних завдань із зарубіжної
літератури може бути використаний учителями
зарубіжної літератури при підготовці школярів
до олімпіад різних рівнів, проведенні вікторин,
конкурсів, предметних тижнів та інших
позакласних заходів, а також для перевірки
учнями своїх знань та умінь з даного предмета.
266. Зовнішнє незалежне оцінювання:

практичний досвід: інформаційно-метод.
збірник з питань організації та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної педагогічної освіти;
упор.: В. Д. Жукотинська, Л. В. Якименко, С.
П. Бурковська. - Чернiвцi, 2009. - 460 с.

У збірнику подано нормативну базу про
зовнішнє незалежне оцінювання, а також
перелік тем, визначених програмою ЗНО,
зразки тестових завдань і відповіді на них,
технічні характеристики тестів.
Для випускників загальноосвітніх навчальних
закладів, учнів та студентів професійнотехнічних та вищих навчальних закладів І—її
рівнів акредитації, вчителів, викладачів, усіх,
кого цікавлять питання вступу до ВНЗ.
267. Іванчук М.Г. Вища освіта і Болонський

процес: навчально-метод. посібник / М.Г.
Іванчук, І.С. Руснак; ЧНУ ім. Ю.
Федьковича. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 84 с.

У навчальному посібнику для студентів
магістратури розкрито особливості входження
України до європейського простору вищої
освіти, головні принципи якого відображені в
документах Болонського процесу; дано
характеристику змісту та загальних умов
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використання Європейської кредитнотрансферної системи як головного чинника
підвищення мобільності студентів і викладачів.
268. Кодекс честі у вищих навчальних

закладах: від справжніх цінностей - до
справжнього професіоналізму:
інформаційний збірник / Чернівецька
міська молодіжна громадська організація
"Клуб укр. молоді"; укл. Т. С. Астапенко. Чернiвцi, 2009.

Видання розкриває історичні передумови.
основні принципи та сучасний стан розвитку
питання впровадження Кодексу честі в Україні
та країнах зарубіжжя. Матеріали комплексно
розкривають зазначену тему, їх можна умовно
поділити на текстову інформацію, хроніку
подій та зразки основних документів, що
наведені у додатках. Видання буде цікавим
лідерам студентських громадських організацій,
студентам, аспірантам і викладачам.
269. Лютик М. Д. Кафедра анатомії людини

Буковинського державного медичного
університету: історичний нарис / М. Д.
Лютик, В. П. Пішак, С. М. Луканьова. Чернiвцi: Букрек, 2009. – 212 с.

У монографії викладено короткі відомості з
історії розвитку науки анатомії людини від
стародавніх часів до наших днів. Описано
історію розвитку анатомічної науки та
провідних анатомічних шкіл України,
створення на Буковині кафедри анатомії
людини медичного університету й наукових
здобутків її співробітників за 65 років.
270. Матеріали регіональної науково-практичної
конференції "Теоретичні та методичні
засади організації профільного навчання" /
М-во освіти і науки України, Головне упр.
освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Обл. ін-т
післядипломної педагогічної освіти; укл. О.
Є. Сахновський. - Чернiвцi: Яворський С.Н.
[виготівник], 2009. - 136 с.

У збірнику вміщено тези доповідей,
повідомлень і статей, присвячених проблемам
переходу старшої школи загальноосвітніх
навчальних закладів регіону до профільного
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навчання. У матеріалах висвітлено актуальні
питання впровадження і розвитку гнучкої
системи профільного навчання та повного
використання для цього можливостей
регіональної освітньої системи. Окрема увага
приділена специфіці становлення профільного
навчання в малокомплектних сільських
школах.
271. Науково-дослідна робота студентів із

фізичної культури: метод. рекомендації / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Ю. Ю. Мосейчук, О. М.
Киселиця. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 40 с.

У методичних вказівках подано загальні
вимоги й практичні рекомендації щодо
підготовки, оформлення та захисту курсових,
дипломних та магістерських робіт; визначено
основні етапи написання та основні розділи
наукової роботи.
272. Никирса Тетяна Дмитрівна.

Практикум із методики навчання біології:
навч. посібник / Т. Д. Никирса, К. В. Коржан;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 104
с.

Навчальний посібник відповідає практичній
частині програми курсу „Методика навчання
біології". Подано основні теоретичні
положення, що виносяться на семінарські та
практичні заняття. До кожної з тем наведено
завдання для самостійної роботи та запитання
для самоконтролю.
273. Переддипломна практика та дипломна

робота з маркетингу (з оцінкою за шкалою
ECTS): метод. вказівки / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: І. М.
Буднікевич, І. Г. Черданцева. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 64 с.

Методичні рекомендації передбачають надання
студентам конкретної практичної допомоги в
період проходження переддипломної практики
та написання і підготовки до захисту
дипломної роботи. Вони містять рекомендації
до проходження переддипломної практики,
рекомендації та вимоги до виконання
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дипломних робіт зі спеціальності „Маркетинг",
зокрема, до їх тематики і структури, підготовки
окремих розділів, оформлення та організації
захисту.
274. Педагогічна практика з географії: програма
/ М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. В. С. Грицку. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 24 с.

Програма дає поради студентові-практиканту
та керівникам практики щодо своїх прав і
обов'язків, а також оформлення матеріалів
практики, висвітлює критерії оцінювання
пракгики.

275. Матеріали до серпневих конференцій

педагогів області: (методичні рекомендації
щодо організації навчально-виховного
процесу в закладах системи загальної
середньої освіти в 2009/2010 н.р.) /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної педагогічної освіти; упор.
Н. Й. Палійчук. - Чернiвцi, 2009. – 256 с.

Головне управління освіти і науки
облдержадміністрації, обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
пропонують для практичного використання
педагогічним працівникам області
інструктивно-методичні рекомендації щодо
вивчення шкільних дисциплін у новому
2009/2010 навчальному році. Вони розроблені з
урахуванням вимог Міністерства освіти і науки
України щодо організації навчально-виховного
процесу в 2009/2010 навчальному році.
276. Методичні рекомендації слухачам курсів

підвищення кваліфікації вчителів
зарубіжної літератури / Чернівецька обл.
державна адміністрація, Головне
управління освіти і науки, Обл. ін-т
післядипломної педагогічної освіти; упор.:
В. Д. Жукотинська, Л. І. Іванова. - Чернiвцi,
2009. - 64 с.

Методичні рекомендації слухачам курсів
підвищення кваліфікації, учителів зарубіжної
літератури розроблені у відповідності з
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державною національною програмою "Освіта
України ХХІ століття" та ряду інших
документів. Навчальний план розрахований на
72 години і складається з трьох модулів соціально-гуманітарного, професійного та
діагностико-аналітичного. Він також охоплює
всі кваліфікаційні категорії педпрацівників і
передбачає диференціацію занять відповідно їх
професійного рівня і досвіду роботи. Для
вчителів вищої та першої кваліфікаційної
категорії передбачено захист проектів творчої
роботи. Розгляд кожної складової навчальнотематичного плану структуровано за такою
схемою: зміст теми, план, тези завдання й
запитання для самоперевірки, рекомендована
література.
277. Матеріали міської науково- практичної

конференції " Талант і елітарність" ( секція
вчителів початкових класів) / Управління
освіти Чернівецької міської ради, Міський
методичний кабінет. - Чернiвцi, 2009. - 260
с.

У видання збірника матеріалів міської
освітянської науково-практичної конференції
"Талант і елітарність" включені матеріали з
педагогічного досвіду і фахової майстерності
вчителів початкових класів шкіл м. Чернівці.
Тематика виступів на конференції
різноманітна. Починаючи від збагачення
словникового запасу молодших школярів і до
особливостей нестандартних уроків,
соціалізуючих аспектів гри, засобів
демократизації шкільної освіти тощо.
Матеріали стануть в нагоді педагогам у
самоосвіті, підвищенні культури праці,
культури мислення і т. ін.
278. Методика навчання біології: навчальний

посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. О. І. Турлай. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 100 с.

Подано теоретичні основи методики навчання
біології, розкрито сучасні форми, методи і
засоби навчально-виховної роботи з біології у
школі.
Посібник відповідає програмі курсу «Методика
навчання біології» для біологічних
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спеціальностей вищих навчальних закладів.
279. Методичні рекомендації щодо розвитку

творчих здібностей дитини дошкільного
віку за програмою творчого об'єднання
раннього розвитку дитини "Малюк"
Чернівецького обласного центру
естетичного виховання "Юність Буковини"/
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки,
Чернівецький обласний центр естетичного
виховання "Юність Буковини". - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 124 с.

Збірник включає методичні рекомендації щодо
розвитку творчих здібностей художньоестетичного напряму дитини дошкільного віку,
які побудовано за принципом від простого до
складного, що є основою навчально-виховного
процесу на заняттях з дошкільнятами, з
використанням таких форм організації роботи з
дітьми, як самостійна діяльність (художня,
рухова, мовленева та інші), дитяче дозвілля
(свята, розваги), гуртки різного спрямування.
Рекомендації містять пояснення, де
визначаються завдання гуртка, умови для їх
вирішення, зв'язок з іншими гуртками, як
засоби комплексного підходу до всебічного
розвитку дитини.
280. Методологія наукових досліджень:

програма курсу та теми практичних робіт /
ЧНУ ім. Ю. Федьковича; укл. Н. І.
Коновалова. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 20 с.

Подано програму курсу «Методологія
наукових досліджень», яка спрямована на
розкриття теоретико-методологічних основ
досліджень, основ методології науководослідної діяльності. Запропонована програма
дозволить студентам опанувати логікою
наукових досліджень певного об’єкта.
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281. На допомогу вчителю фізичної культури:

методичний посібник (V - IX класи) /
Головне упр. освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Чернівецьке
обласне управління Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України, ЧНУ ім.
Ю. Федьковича; укл.: К. К. Жукотинський, В.
В. Нікорич. - Чернiвцi, 2009.

В посібнику розроблено поурочне планування
навчального матеріалу з фізичної культури для
учнів V-IX класів загальноосвітніх навчальних
закладів (автор І.Ю.Круцевич), доведено
критерії оцінювання знань, умінь і навичок
досягнень учнів за Д2-бальною системою.
282. Орієнтовні календарні плани з української
мови і літератури для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів з
румунською мовою навчання: (за новими
програмами для 12-річної школи) /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки. Обл. інт післядипломної педагогічної освіти); укл.
К. Г. Джука. - Чернiвцi, 2009.

Пропоновані орієнтовні календарні плани
складені за новими програмами з врахуванням
того, що вчителі і учні працюватимуть за
підручниками української мови і літератури
для шкіл з румунською мовою навчання, а
години для розвитку мовлення уроків
позакласного читання, літератури рідного краю
не скорочуватимуться. У поданих планах
передбачені спеціальні уроки для проведення
фронтального оцінювання знань школярів. Для
уроків позакласного читання рекомендовано
художні твори, що подані в програмі з
української літератури. Даною розробкою
можна користуватись як офіційною, після їх
погодження її з дирекцією школи.
283. Основи наукових досліджень: категорії,

поняття, терміни: словник / укл. Б. Ф.
Білецький. - Чернівці: Золоті литаври, 2009.
- 224 с.

У посібнику розкрито зміст багатьох категорій,
понять, термінів, які широко вживаються в
галузі сучасного наукознавства.
Тлумачення їх доповнено інформацією про
історичне походження відповідних категорій,
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понять, термінів, у них знайшли відображення
найбільш суттєві риси того чи іншого поняття,
явища, процесу з урахуванням сучасних
досягнень науки і ТЕХНІКМ, творчої думки
учених світу загалом і України зокрема.
284. Педагогіка: опорний конспект лекцій:

навчально - методичний посібник / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. В. С. Филипчук. Чернівці: Рута, 2009.

Даний навчально-методичний посібник дасть
змогу забезпечити студентів знаннями та
уміннями застосування традиційних і новітніх
методів і форм організації навчальновиховного процесу, принципів та засобів
виховання і навчання учнів. Видання, крім
опорних конспектів лекцій, включає допоміжні
матеріали. Це: "Законодавство України про
навчально-виховний процес", покажчик імен
видатних педагогів-класиків з переліком їх
педагогічних ідей, основні питання
"Педагогіки" (рівень бакалавра) та список л-ри
до курсу "Педагогіка". Розрахований посібник
на студентів заочної, дистанційної,
екстернатної форм навчання.
285. Пенішкевич О.І. Вступ до спеціальності

"Соціальна педагогіка": модульна
технологія вивчення курсу / О. І.
Пенішкевич, С. В. Андрійчук; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 160 с.

У навчально-методичному посібнику подано
програму навчальної дисципліни ..Вступ до
спеціальності", що вивчається студентами І
курсу спеціальності 6 0101 06 „Соціальна
педагогіка" До КОЖНОЇ З тем пропонується
опорний конспект лекції, навчальні та
практичні завдання, завдання для самостійної
та науково-дослідної роботи студентів Для
студентів середніх спеціальних та вищих
закладів освіти, спеціальностей „Соціальна
педагогіка*4 та „Соціальна робота"
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286. Практикум з методики викладання

іноземних мов: [посібник для вчителів
іноземних мов, студентів педагогічних
спеціальностей] / Чернівецька обл.
державна адміністрація, Головне
управління освіти і науки, Обл. ін-т
післядипломної педагогічної освіти; укл.:
С. М. Микитюк, С. М. Куриш, О. П. Осовська.
- Чернiвцi, 2009. - 52 c.

287. Психологічний та соціально-педагогічний

супровід навчання і виховання
"особливої" дитини у школі: метод.
посібник / М. Ф. Вовчук [и др.]; за ред.: Д. Д.
Романовської, С. І. Собкової; Головне упр.
освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації, Обл. ін-т
післядипломної пед. освіти, Наук.-метод.
центр практичної психології і соціальної
роботи. - Чернiвцi: Яворський С.Н., 2009. 196 с.

У запропонованому методичному посібнику
розміщені матеріали з досвіду роботи
практичних психологів і соціальних педагогів
закладів інтернатного типу щодо організації
роботи з дітьми з особливими потребами,
педагогічно-занедбаними дітьми та дітьми, які
підпадають під загальну назву
«важковиховувані». Усі зазначені категорії
автори посібника об'єднали під єдиною назвою
«особлива» дитина.
Такі діти трапляються серед учнівського
контингенту усіх типів навчальних закладів і
саме вони найчастіше привертають до себе
особливу увагу педагогічних працівників і
психологічної служби. Особливості організації
роботи з ними вимагають додаткових зусиль з
боку усього педколективу школи, оскільки
саме такі діти відрізняються від інших як
своїми психофізичними показниками, так і
особливостями поведінки.
Сьогодні своїм досвідом щодо специфіки
роботи з «особливими» дітьми діляться
працівники психологічної служби як
спеціальних, так і загальноосвітніх закладів
інтернатного типу.
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288. Румунська мова. Збірник текстів для

переказів із творчими завданнями.
Державна підсумкова атестація. 11 клас /
укл. Є. М. Маноїл. - Чернівці: Технодрук,
2009. - 96 с.

Збрник містить відбіркові тексти для творів з
креативними завданнями для виявлення
об'єктивного і фундаментального фінального
шкільного результату учнів 11 класу; по
монологальному спілкуванню, написаному в
загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях
України з румунською мовою навчання. Твори
являються письмовою роботою, яка оцінює
здібність учнів індивідуально писати тексти.
289. Стецюк В.М. Кросворди з історії України в

5-8 класах: метод. посібник для вчителя / В.
М. Стецюк . - Чернiвцi: Рута, 2009. - 44 с.

Дані кросворди, побудовані на основі
експериментальної роботи автора з
врахуванням шкільної програми і діячих
підручників, рекомендовано використовувати в
навчальній діяльності. Основна мета видання –
стимулювати зацікавленість учнів предметом
та полегшити запам’ятовування історичних
термінів і видатних постатей минулого.
290. Стройові та загальнорозвиваючі вправи:
метод. посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. П. І.
Євстратов. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 68 с.

Методичний посібник укладено згідно
навчального плану напрямів підготовки
6.01020! «Фізичне виховання» та 6,010203
«Здоров'я людини» дисципліни «Гімнастика з
методикою викладання» за кредитно
модульною системою. Для спеціалістів з
фізичного виховання, викладачів, студентів, які
вивчають загальний курс гімнастики.
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291. Урок: інноваційні та традиційні підходи:

(методичний посібник) / Чернівецька обл.
державна адміністрація, Головне
управління освіти і науки, Обл. ін-т
післядипломної пед. освіти ; упор. Н. Й.
Палійчук. - Чернiвцi: Яворський С.Н.
[виготівник], 2009. - 324 с.

У посібнику вміщено науково-методичні
матеріали про урок як основну форму
організації навчально-пізнавальної діяльності
учнів. Сформульовано основні вимоги до
уроку, розкрито психологію підготовки та
проведення уроків, подано педагогічні новітні
технології, наведено приклади практичного
втілення цих технологій.
292. Течія ії світла / упор. З. К. Вигнан; відп. за
вид. І. С. Мокряк. - Чернівці: Прут, 2009. 368 с.

Книга "Течії її світла" є продовженням
розповіді про заслужену вчительку України
М.Н.Кривнюк-Мокряк, яка 38 років віддала
навчанню і вихованню учнів Хотинської
середньої школи №4 (нині гімназії). Значне
місце в книзі займає розділ про вшанування
пам'яті великої Вчительки під час широкого
обговорення першої книги, написаної про неї, "Політ без падіння" (1997р.)
293. Формування біологічних знань:

допитливість, креативність,
компетентність: (посібник для вчителя) /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної пед. освіти ; укл. Л. О.
Тороус. - Чернiвцi: Яворський С.Н.
[виготівник], 2009. - 152 с.

Відомо, що інтерес є найсильнішим стимулом
до навчання, який значно підвищує
продуктивність шкільної праці. Процес
навчання, де учні стикаються з життєвими
фактами і явищами, збуджують допитливість,
яка, у свою чергу, породжує бажання знайти
відповіді на питання, прагнення «знань про
незнане».
Підготовку здібних учнів до участі в
предметних олімпіадах допоможе здійснити
загальний алгоритм мобілізації їх розумової
діяльності, який подано у II частині посібника.
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Мовознавство
294. Бабич Н. Д. Богословський стиль

української мови у контексті стилістичної
науки: збірник науково-дидактичних праць
/ Н. Д. Бабич. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 216
с.

У праці автор висловлює своє бачення
сучасних морально-психологічних та
соціально-політичних проблем життя
суспільства у їх взаємозв'язках із
богословськими канонами буття Людини і
доводить, що закономірності кожної сфери
духовного і суспільного співжиття на землі не
потрібно весь час заново відкривати - вони
чітко прописані у Святому Писанні. Для
релігієзнавців, теологів, філософів, філологів,
педагогів, усіх, хто вірить Слову.
295. Бабич Надія Денисівна.

Стилістичний тренінг з основ перекладу:
навч.- метод. посіб. / Н. Д. Бабич; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Окремі теоретичні аспекти стилістичних
проблем перекладацької діяльності, практичні
завдання репродуктивного і творчого
характеру, теми рефератів і залікові завдання, а
також дидактичні матеріали для формування
стилістичної вправності -такий зміст
посібника. У посібнику вміщені також робоча
програма курсу, орієнтовні варіанти модульних
завдань, критерії оцінювання.
296. Бачинський Я.В. Rund um die welt: навч.

посібник з німецької мови для географів /
Я.В. Бачинський, Г.А. Лабовкіна; ЧНУ ім. Ю.
Федьковича. - Чернівці: Рута, 2009. - 272 с.

Даний навчальний посібник призначений для
студентів географічних факультетів, які мають
базові знання з німецької мови. Посібник
охоплює основну проблематику географічної
науки, дає можливість студентам оволодіти
термінологією, читанням наукових і науковопопулярних текстів з фізичної, економічної,
соціальної географії, екології. В посібнику
передбачено переклад фахових текстів,
анотування й реферування, складання
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монологів і полілогів, бесід за навчальною
програмою зі спеціальності "Географія".
297. Бухінська Тетяна Вікторівна.

Німецькомовний практикум з економіки =
Deutsche sprache in der Wirtshaft: навч.
посібник / Т. В. Бухінська; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 232 с.

Посібник складений відповідно до навчальної
програми курсу «Іноземна мова за фаховим
спрямуванням» та вимог кредитно-модульної
системи Болонського процесу і складається з 5
тематичних модульних блоків
(ТЬетепкотріехе), в які входять 14 навчальних
елементів (ЬетеіпЬеііеп), тематика яких
охоплює достатньо широке коло проблем
розвитку народного господарства Німеччини
та України: економіка, ринкова економіка,
ринок та його види, ціна та ціноутворення,
облік та аудит, маркетинг та менеджмент,
гроші, валюта, банки, кредити, інфляція,
підприємництво тощо. Посібник містить також
додаткову інформацію для індивідуального
опрацювання, що сприятиме кращому
розумінню ринково-економічних явищ. У
посібнику дається словник найбільш уживаних
економічних термінів та викладений
українською мовою коментар складних
граматичних правил.
298. Власюк М. З. Збірник словникових

диктантів / М. З. Власюк; Чернівецька обл.
державна адміністрація, Головне
управління освіти і науки. Обл. ін-т
післядипломної педагогічної освіти.
Чернівецька гімназія №2). - Чернiвцi, 2009. 100 с.

Даний посібник допоможе систематизувати
знання орфографії, відшліфувати грамотне
написання слів з орфограмами.
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299. Гуйванюк Н.В. Державна підсумкова

атестація з української мови та методики
викладання української мови: навч.-метод.
посібник / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук,
О. В. Кульбабська; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернiвцi:
ЧНУ, 2009. - 304 с.

Навчально-методичний посібник вміщує схеми
та зразки мовних розборів, лінгвометодичні
коментарі, що допоможуть випускникам
філологічних факультетів зорієнтуватись у
підготовці до державних ІСПИТІВ з української
мови та методики викладання української
мови. У ньому вміщено методичні поради,
чренувальні вправи та контрольні завдання, а
також програми до державних іспитів.
Навчально-методичний посібник
рекомендований для бакалаврів, спеціалістів та
магістрів зі спеціальності „Українська мова і
література".
300. Гуйванюк Ніна Василівна.

Слово - Речення - Текст: вибр. праці / Н. В.
Гуйванюк; М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 664 с.

У книзі опубліковано вибрані наукові праці,
що друкувалися в журналах та збірниках
статей як в Україні, так і за її межами.
Запропоновано нові підходи до розгляду
мовних явищ з позицій структурносемантичного, когнітивного та комунікативнофункціонального синтаксису. По-новому
витлумачено поняття синтаксичної номінації,
кореферентності та формально-семантичних
співвідношень в системі синтаксичних
одиниць. Розглянуто основні проблеми
семантики та модальності на рівні речення і
тексту, проблеми типології синтаксем,
еквівалентів речень, складних речень
ускладненої структури та ін. В окремі розділи
виділено „Комунікативний синтаксис",
„Експресивний синтаксис", „Про мову
письменників" та „Проблеми діалектології:
лексикологія, лексикрафія,синтаксис",
пов'язані з дослідженням буковинських
говірок.
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301. Deutsch testen: посібник для учнів 9-12

класів що вивчають німецьку мову /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки. Обл. інт післядипломної педагогічної освіти); укл.:
С. М. Микитюк, С. І. Ляшенко. - Чернівці:
Черемош, 2009. - 182 с.

Укладачами подаються тексти з автентичних
джерел (радіоповідомлення, інтерв'ю, статті із
молодіжної преси, Іпіtгпеt-повідомлення,
тощо) із використанням тестів різного
формату, що широко використовуються в
освітніх системах європейських країн.
Варіативність формату та змісту тестів,
різноманітність їх ступеню складності
створюють можливість для використання їх з
різною метою: як діагностичні, тести розподілу
за рівнем навчання, тести навчальних
досягнень для контролю як рецептивних так і
продуктивних видів мовленневої діяльності.
302. Діалогічне мовлення = Culegere de exercitii:

1 - 4 класи / укл.: А. Нямцу, О. Пілігач, М.
Авакаріца. - Чернiвцi: Яворський С.Н., 2009.
- 92 с.

Видання групує матеріал згідно семестрових
тематичних планів для учнів початкових
класів. Дітей в ігровій формі навчають
правильно будувати речення, відповідати на
запитання, тобто таким чином закладають
першооснову культури мовлення у
наймолодших школярів.
303. English for Law Students " What is Law?":

навч. посібник / ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
укл. О.Д. Петренко. - Чернiвцi: Рута, 2009. 76 с.

Посібник призначений для аудиторної та
самостійної роботи студентів-юристів,
побудовано на оригінальному матеріалі, що
знайомить їх із класифікацією права США та
Великої Британії. Запропоновано 14
тематичних уроків з фаховими автентичними
текстами, до кожного з яких подано завдання
на закріплення фахової лексики та активізацію
і застосування лексичного матеріалу. Поряд із
вивченням основних положень аглійської та
американської законодавчих баз студенти
засвоюють і мову оригіналу. Видання
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охоплює базовий лексичний мінімум.
304. Завдання з аспектного перекладу: збірник
фахових текстів з галузі економіки для
занять з усного та письмового німецькоукраїнського перекладу / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
А. А. Король. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Навчальне видання містить сучасні тексти з
галузі економіки та розроблені завдання до
них, спрямовані на засвоєння фахової
термінології й формування у студентів
перекладацьких навичок письмового / усного
перекладу. Текстовому матеріалу притаманна
актуальність та проблемне трактування
питання. Запропоноване видання призначене
для студентів 4 курсу факультету іноземних
мов спеціальності «Німецько-український
переклад».
305. Збірник завдань для підготовки до

зовнішнього незалежного оцінювання та
олімпіад з англійської мови / Чернівецька
обл. державна адміністрація, Управління
освіти і науки України, Чернівецький
обласний ін-т післядипломної пед. освіти. Чернівці : Черемош, 2009. - 116 с.

Збірник складено з урахуванням вимог
Міністерства освіти і науки України. Тестові
завдання розраховані для перевірки рівня
навчання з чотирьох видів компетентності
учнів середніх загальноосвітніх навчальних
закладів та процесу підготовки до формату
олімпіадних змагань з англійської мови, які
запроваджено в Україні. Завдання стануть в
нагоді учням, які готуються до зовнішнього
незалежного оцінювання з англійської мови.
306. Кійко Юрій Євгенович.

Вступ до мовознавства: тести / Ю. Є. Кійко,
С. В. Кійко, Ю. Й. Мацкуляк; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 88 с.

Навчальний посібник має на меті полегшити
студентам-першокурсникам оволодіти базовим
філологічним курсом „Вступ до мовознавства".
Посібник містить тести для перевірки знань по
4 модулям (мовознавство як наука, фонетика і
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фонологія, письмо і граматика, лексикологія),
методичні рекомендації до роботи з тестами,
критерії оцінювання і перелік літератури.
307. Кійко Ю. Є. Компендіум граматики

німецької мови = Kompendium der
deutschen Grammatic: навч. посібник.
Частина 1 / Ю.Є. Кійко, О.Д. Кудрявцева. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Методичний посібник складено відповідно до
навчальної програми курсу „Теоретична
граматика німецької мови" для мовних вузів.
Розглядаються базові питання теоретичної
граматики, історія та предмет граматики,
граматичні категорії дієслова, його
морфологічні, семантичні, синтаксичні
класифікації. Після кожної навчальної одиниці
наводяться завдання для перевірки засвоєного
матеріалу і література для можливості
подальшого самостійного вивчення.
308. Кійко Ю.Є., Кулрявцева О.Д.

Kompendium der deutschen Grammatik: Теіl
2. / Компендіум граматики німецької мови:
Частина 2, - Чернівці: ЧНУ, 2009. -96 с.

Навчальний посібник складено відповідно до
навчальної програми курс"Теоретична
граматика німецької мови" для мовних вузів.
Розглядаються іменник, артикль, прикметник,
займенник, числівник, прислівник, модельні
слова, частка, прийменник, сполучник і
еквіваленти речення. Дві навчальні одиниці
присвячені питанням синтаксису сучасної
німецької мови. Наведено теми семінарських
занять, рефератів, список контрольних питань,
а також список літератури з граматики
німецької мови.
Для студентів-філологів і викладачів вищих
навчальних закладів.
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309. Кійко Юрій Євгенович.

Основи теоретичної граматики німецької
мови: [навч. посібник для студ. вищих
навч. закл.] / Ю. Є. Кійко, О. Д. Кудрявцева;
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 184
с.

Навчальний посібник складено у відповідності
до навчальної програми курсу "Теоретичної
граматики німецької мови" для мовних вузів.
Розглядаються базові питання морфології,
частин мови, їхні граматичні категорії та
питання синтаксису німецького речення,
зокрема виокремлення та функціонування
членів речення, а також види речень за
структурними і семантичними ознаками.
Уміщені в кінці кожної навчальної одиниці
питання та творчі завдання, списки
бібліографічних джерел сприятимуть
розширенню знань та нададуть можливості для
перевірки засвоєного матеріалу.
Для студентів-філологів і викладачів вищих
учбових закладів.
310. Котелевська Раїса Аурелівна.

Французька мова: практикум з граматики:
навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
Р. А. Котелевська; М-во фінансів України,
Буковинська держ. фінансова академія. Чернiвцi: Букрек, 2009. - 232 с.

г

У практикумі подаються вправи і завдання,
згруповані за відповідними темами, які
призначені для закріплення студентами
граматики з французької мови та практичного
застосування набутих знань.
311. Кулаксиз О.С. Тексти для аудіювання (3-4
класи)=Tekstlar Audirovaniye (3-4 klaslar
icin) / О. С. Кулаксиз. - Чернiвцi: Букрек,
2009. - 24 с.

У посібнику подані тексти гагаузьких
письменників, які допоможуть вчителеві
перевірити в учнів уміння та навички з
аудіювання, а також - виховати патріотичні
почуття, доброту й людяність, повагу до
природи, до красивого в людських взаєминах,
силу точного, влучного, образного слова. Для
викладання гагаузької мови і літератури у
недільних школах.
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312. Німецька мова за професійним

спрямуванням: практикум з філології / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Т. В. Бухінська, О. Г.
Джурюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009.

Посібник складено індивідуально до
навчальної програми курсу «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» для студентів
філологічних спешальностей та вимог
кредитно модульної системи Болонського
процесу і складається з З навчальних
елементув (ЬіЬ'еіпКеіісп), тематика яких
охоплює доцільно широке КОЛО текстів
філологічного спрямування їх життя і
творчість класиків німецької літерятури
Й.Гете, Гейне, Ф.Шіллсра та елементами
літературного аналізу. Посібник містить також
додаткову інформацію для індивідуального
опрацювання.
313. Німецька мова: навч. посібник для студ.

вищ. навч. закладів] / Н. П. Щербань [и др.].
- Вид. 3-є. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 496
с.

Друге перероблене і доповнене видання
базового підручника для студентів
неспеціальних факультетів, який розрахований
на весь період вивчення німецької мови у
вищому навчальному закладі.
Особливістю підручника є послідовна
орієнтація всього матеріалу на сучасну
повсякденну розмовну мову. Всі (32) заняття
складені за певним тематичним принципом,
кожне містить граматичні пояснення,
ілюстрації. навчальний текст, діалоги, лексикофразеологічний коментар і тематичний
словник. Розроблена система мовленнєвих
вправ забезпечує практичне оволодіння
розмовною німецькою мовою.
314. Німецька мова. Практикум з курсу

«Граматика»: Навчальний посібник / Укл.:
Джурюк О.Г., Бухінська Т.В. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 136 с.

Посібник складений відповідно до навчальної
програми курсу «Граматика» для студентів 2
курсу заочного відділення спеціальності
«Іноземна мова» і складається з 5 тематичних
блоків, які охоплюють окремі граматичні
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явища для поглибленого вивчення. Посібник
містить також граматичний коментар до цих
тем, письмові вправи та тестові завдання для
індивідуального опрацювання, що сприятиме
глибшому розумінню матеріалу.
315. Німецька мова у сфері державного

управління: фахові навчальні тексти
німецькою мовою для магістрів
спеціальності "Державна служба" / ЧНУ ім.
Ю. Федьковича; укл. В.В. Семенко. Чернiвцi: Рута, 2009. - 48 с.

Основна мета пропонованої роботи полягає у
створенні твердої лексичної та граматичної
бази, розвитку усіх видів мовної та
мовленнєвої діяльності, а також розширенні
словникового запасу на основі вивчення
суспільно-політичних матеріалів; розвитку
уміння слухачів читати і реферувати
німецькомовну фахову літературу; умінні
вести бесіду-дискусію з питань, пов'язаних з їх
професійною діяльністю; розвитку інтересу до
вивчення професійної діяльності
німецькомовних країн. Фахові навчальні
тексти взяті з Інтернету, оброблені відповідно
до програми для підготовки студентів зі
спеціальності "Державна служба" та
"Політологія факультету" історії, політології та
міжнародних відносин.
316. Німецька мова. Фонетика: навч. посібник /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Т. В. Бухінська, О. Г.
Джурюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 88 с.

Посібник складений відповідно ДО навчальної
програми курсу «Фонетика» для студентів 2
курсу заочного відділення спеціальності
«Іноземна мова» і складається ч 3 тематичних
блоків, які охоплюють окремі теми практичної
фонетики німецької МОВИ. Посібник містить
також додаток для індивідуального
опрацювання, ню сприятиме глибшому
розумінню матеріалу.
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317. Німецькомовне країнознавство =

Deutschsprachige Landeskunde : навч.
посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича; укл. Ю. Є. Кійко. Чернівці: Рута, 2009. - 88 с.

Навчальний посібник складено відповідно до
навчальної програми курсу «Німецьке
лінгвокраїнознавство». Він містить інформацію
про географію, історію, політичний та
економічний устрій німецькомовних країн,
знайомить з організацією соціального захисту
громадян, досягненнями в сфері господарства і
наукового життя.
318. Німецькомовні тексти для читання з

елементами стилістичного аналізу:
навчальний посібник / уюі.: О.СЛех.,
А.П.Агашій - Чернівці: Чернівецький нац.унт, 2009.-68 с.

До посібника увійшла добірка текстів сучасних
німецьких і австрійських письменників. Крім
того, подаються найважливіші стилістичні
засоби та завдання до текстів.

319. Oculus vitae sapientia: біобібліографія до

60-річчя професора Ніни Гуйванюк / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; упор.: О. В. Кульбабська,
Ю. М. Пацаранюк; авт. вст. ст. О. В.
Кульбабська. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 88 с.

У виданні висвітлено життєвий і творчий
шлях, наукову та громадську діяльність
знаного українського мовознавця, доктора
філологічних наук, професора, завідувача
кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича Ніни Василівни
Гуйванюк У міщено вітальні слова з нагоди
ювілею, подано повний перелік праць і
лінгвіста
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320. Polityka bezpieczenstwa

elektroenergetycznego Polski: przyszlosc a
stan obecny: практикум з польської мови /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. О. Ф. Слюсар. Чернівці: Рута, 2009. - 44 с.

Мета запропонованої розробки забезпечення
розвитку та використання студентамиміжнародниками повсякденного аспекту
мовлення у їх професійній діяльності.
Спеціальна лексика, на розвиток навичок
українсько-польського перекладу сприятимуть
становленню та поглибленню знань студентів
спеціальностей Країнознавства та Міжнародна
інформація.
321. Практикум з польської мови / ЧНУ ім. Ю.
Федьковича; укл.: О.Ф. Слюсар, Т.Д.
Івасютин. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 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", "Міжнародна інформація".
322. Проект з громадянської освіти

Чернівецького інституту післядипломної
педагогічної освіти = The Chernivtsi inservice teacher training institute civic
education project: навч.-метод. посібник /
Чернівецька обл. державна адміністрація,
Головне управління освіти і науки, Обл. інт післядипломної педагогічної освіти ;
збірник підготували: Ю. Бонапарт, С. М.
Куриш, О. О. Карпенко. - Чернiвцi:
Яворський С.Н. [виготівник], 2009. - 72 с.

323. Розмаїття думки і слова: актуальні

проблеми розвитку та функціонуваня
української мови / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 289 с.

У збірнику вміщено статті працівників кафедри
історії та культури української мови
Чернівецького національного університету
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імені Юрія Федьковича, присвячені проблемам
розвитку української мови, ідіостилю
українських письменників, діалектології,
функціональної граматики та ономастики.
324. Розмовна практика = Expression orale:

навч. посібник / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. Г. Я. Кутасевич.
- Чернівці: ЧНУ, 2009. - 92 с.

Запропонований посібник містить тексти і
завдання спрямовані на формування лексичних
навичок та активізацію усного мовлення.

325. Розмовна практика: тексти та завдання /
ЧНУ ім. Ю. Федьковича. - Чернiвцi: Рута,
2009. - 44 с.

Видання містить теми, пов'язані з навчанням,
життям та побутом студентів, рідним містом,
лексично-граматичні вправи, які сприяють
засвоєнню лексики в межах запропонованої
тематики та розвитку мовних навичок. Для
студентів неспеціальних факультетів
університету, які продовжують вивчення
французької мови, а також для студентів, що
вивчають французьку мову як третю іноземну
мову, та учнів шкіл і гімназій.
326. Руснак Наталія

Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри
діалектних текстів буковинських говірок:
монографія / Н. О. Руснак; М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 448 с.

У монографії обгрунтовано статус діалектного
тексту, визначено та описано конститутивні
ознаки цього об'єкта дослідження;
запропоновано нову методику аналізу діалектний текст у лінгвальній системі
координат; схарактеризовано діалектний текст
у лінгвокогнітивному та прагматичному
аспектах. До аналізу залучено діалектні тексти
носіїв буковинських говірок про
господарювання, про релігійні обряди та про
своє життя. Для наукових працівників,
124

викладачів, аспірантів і студентів філологічних
факультетів, учителів.
327. Скаб Марія Василівна.

Старослов'янська мова: модульний курс:
навч. -метод. посібник / М. В. Скаб; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 88 с.

Навчально-методичний посібник містить
модульну програму курсу „Старослов'янська
мова", плани практичних занять з методичними
рекомендаціями до них. завдання для
самостійної та індивідуально-дослідницької
роботи студентів, контрольні запитання і тести
для самоперевірки, список літератури та
критерії оцінювання знань.
Для студентів спеціальності „Українська мова
та література*', які навчаються за кредитномодульною системою.
328. Старославянский язык: учеб. пособие / Мво образования и науки Украины, ЧНУ им.
Ю.Федьковича; сост. Н. А. Шевченко. Черновцы: ЧНУ, 2009. - 80 с.

Учебное пособие подготовлено на кафедре
славянской филологии и срав-шпельного
литературоведения Черновицкого
национального укиверсихета имени Юрия
Федьковича. Оно предназначено для студентов
филологических факультетов и включает в
себя программу курса "Старославянский язык",
упражнения и словарь.
329. Тематичні контрольні роботи з німецької

мови: навч. посібник / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.: О. Г.
Джурюк, О. Д. Кудрявцева. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 88 с.

Посібник укладено відповідно до навчальної
програми курсу «Основна іноземна мова» для
студентів 1 курсу діючого відділення
спеціальності «Іноземна мова» та вимог
Болонського процесу і складається з кількох
варіантів модульних контрольних робіт до 7
лекцій підручника ]_ад,т 1 «Рсшеіі іш
ОегташзОккЦкіеШш <іса ] ЙішііаіІаЬгсз» та
контрольних робіт до підсумкового модульконтролю. Видання містить тематичні
диктанти, завдання для індивідуального
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опрацювання, що сприятиме глибокому)
засвоєнню вивченого лексико-граматичного
матеріалу.
330. Українська мова в тестах: збірник

тренувальних завдань / А. Ткач [и др.]. Чернівці: Технодрук, 2009. - 736 с.

Посібник укладений відповідно до чинної
програми з української мови 12-річної школи
за редакцією Л.Скуратівського (2005 р.) і
структурований за мовними розділами курсу
сучасної української мови. Кожен розділ містить різні тестові завдання: з вибором однієї
правильної відповіді, кількох правильних
відповідей, на встановлення відповідності,
завдання відкритого характеру, які перевіряють
знання як теоретичного матеріалу, так і
практичних умінь та навичок школярів. Подані
завдання мають різний рівень складності і
передбачають здійснення різних аналітичних
операцій, зокрема розпізнавання мовних явищ,
їх класифікацію, групування, визначення правильності тверджень, виявлення
орфографічних, пунктуаційних помилок.
331. Українська система найменувань адресата
мовлення: анотований бібліографічний
покажчик і загальна бібліографія / М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. М. С. Скаб [и др.]. Чернівці: ЧНУ, 2009.

У посібнику вміщено анотований
бібліографічний покажчик робіт науковців
України, присвячених номінаціям адресата
мовлення, а також загальну бібліографію з
проблеми. Для мовознавців, студентівфілологів.
332. Українсько - кримськотатарський словник

термінології. Къырымтатарджа - украиндже
лугъат терминологик: для загальноосвітніх
навч. закл. з навчанням мовами нац.
меншин. 6000 термінів і понять. - Книга "перекрутка". - Чернiвцi: Букрек, 2009.

Перекладний українсько - кримськотатарський
- кримськотатарсько - український словник
термінології допоможе учням перекладати
певні терміни і поняття з однієї мови на іншу.
Розрахований на учнів та вчителів шкіл.
126

Цікавий тим, що перевернувши словник читач
отримає доступ до зворотнього перекладу.
333. Українсько-молдовський словник

термінології. Moldovenesc - ucrainean
dictionar terminologic: для загальноосвітніх
навч. закл. з навчанням мовами нац.
меншин. 6000 термінів і понять. - Книга "перекрутка". - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 256
+ 256 с.

Українсько - молдавський - молдавсько український словник термінологї розрахований
на учнів та вчителів шкіл. Він допомагає учням
співвідносити засвоєні знання з однієї мови на
іншу. Перевернувши словник читач зможе
отримати зворотній переклад.
334. Українсько- польський словник

термінології. Polsko - ukrainski slownik
terminow: для загальноосвітніх навч. закл.
з навчанням мовами нац. меншин. 6000
термінів і понять. - Книга - "перекрутка". Чернiвцi: Букрек, 2009. - 256 + 256 с.

Українсько - польський - польсько український словник термінології
розрахований на учнів та вчителів шкіл.
Словник допоможе учням перекладати певні
терміни і поняття з однієї мови на іншу.
Перевернувши книжку користувач словника
отримає доступ до зворотнього перекладу.
335. Українсько- російський словник

термінології. Русско - украинский словарь
терминологии : для загальноосвітніх навч.
закл. з навчанням мовами нац. меншин.
6000 термінів і понять. - Книга "перекрутка". - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 256
+ 256 с.

Словник допоможе учням та вчителям шкіл
ліцеїв, гімназій перекладати з однієї мови на
іншу певні терміни і поняття. Словник цікавий
тим, що перевернувши кижку читач зможе
зворотньо перекладати текст.
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336. Українсько-румунський словник

термінології. Roman-ucrainean dictionar
terminologic : для загальноосвітніх навч.
закл. з навчанням мовами нац. меншин.
6000 термінів і понять.- Книга-"перекрутка".
- Чернiвцi: Букрек, 2009. - 256 + 256 с.

Українсько - молдавський - молдавсько український словник термінологї розрахований
на учнів та вчителів шкіл. Він допомагає учням
співвідносити засвоєні знання з однієї мови на
іншу. Перевернувши словник читач зможе
отримати зворотній переклад.
337. Фахові тексти з німецької мови (для

спеціальності "Фінанси і кредит"): метод.
вказівки та лексико-граматичні завдання /
М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2009. - 48 с.

Запропоноване видання складено відповідно до
навчальної програми курс)' «Іноземна мова за
фаховим спрямуванням» та вимог кредитно
модульної системи Болонського процесу.
Методична розробка складаєгься з 2
тематичних модульних блоків
(Тпетепкотрієхе), в які входять 6 навчальних
елементів (Ьетеіппеііеп). Тематика яких
охоплює достатньо широке коло проблем
розвитку народного господарства Німеччини
та України: ціна та ціноутворення, гроші,
валюта, банки, кредити, інфляція тощо. Тексти
і вправи тематично охоплюють проблеми
економіки та слугують основою мовного
оформлення німецької ділової документації.
338. Финару С. Латинська мова (ІІІ) . Уривки з

античної літератури часів стародавнього
Риму = Limba latina (III)/ Elemente de
literatura din perioada romei antice: навч.
посібник / С. Финару, Г. Я. Жерновей. Чернівці: Рута, 2009. - 84 с.

Робота представляє доповнюючі матеріали до
вивчення латинської мови, історії літератури.
Тексти латинською мовою супроводжуються
тематичним словником. Посібник буде
корисним впершу чергу студентам
університетів, а також всім хто хоче вивчати
латинську мову і літературу поглиблено.
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339. Финару С. Латинська мова (ІІ) Нариси з

античної цивілізації Стародавнього Риму =
Limba latina (II). Elemente de civilizatie din
perioada Romei antice: навч. посібник / С.
Финару, Г.Я. Жерновей. - Чернівці: Рута,
2009.

Робота є спробою видати додаткові матеріали
по курсу "Латинська мова", "Введення в
румунську філологію". Тексти латинською
мовою, супроводжуються словником. Посібник
розрахований на студентів, педагогічні кадри,
всіх хто хоче вивчати латинську мову
поглиблено.
340. Фрасинюк Людмила Миколаївна.

Мелодії серця: збірка поезій / Л. М.
Фрасинюк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 100 с.

Збірка віршів, які написані серцем. Ця збірка
включає в себе вірші про природу, про рідну
Україну, про життя у всіх його позитивних і
негативних проявах.

341. Шабат-Савка, С. Т. Сучасна українська

мова. Лексико-фонетичний та морфемнословотвірний рівні: навч.-метод. посібник /
С. Т. Шабат-Савка, А. М. Агафонова ; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 104
с.

У навчально-методичному посібнику
відповідно до змістово-діяльніснеї структури
модулів дисципліни «Сучасна українська
мова» для студентів факультету іноземних мов
представлено систему вправ і завдань з
фонетики та орфографії, лексикології та
фразеології, морфеміки та словотвору,
окреслено зміст самостійної роботи, визначено
контрольні питання, тематику ІНДЗ і тести для
поточного та модульного контролю.
Довідниковий та ілюстративно-методичний
матеріали сприятимуть ефективному
засвоєнню та вдосконаленню знань студента.
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Фольклор
342. Поляк М.П. Гуцульські співаночки. Ч. 2 / М.
П. Поляк. - Чернiвцi: Петрович і Петрівна,
2009. - 384 с.

В другу частину книги "Гуцульські
співаночки" увійшли пісні, коломийки, які
записувалися етнографом австрійського
походження Р.Ф.Кайндлем; краєзнавцем
Мирославою Шандро з м. Рідківці, яка
записувала українські пісні від вихідців з
Путильського та Вижницького районів;
Михайлом Поляком, який записував пісні в
Путильському районі. Коли читаєш пісні, коли
вбираєш їх своїм серцем і розумом, то
відчуваєш, як твої груди наповнюються новим
диханням, як бринять струни твого серця.
Книга буде цікава всім хто цікавиться
фольклором рідного краю.
343. Українські народні казки. Книга 11. Казки

Буковини / Ін-т українознавства М-ва освіти
і науки України; зап., упор., літ. опр. М.
Зінчук. - Чернівці: Прут, 2009. - 508 с.

"Казки Буковини" є одинадцятою книгою
унікальної 40-томної серії українських
народних казок, збиранню, упорядкуванню та
літературній обробці яких автор присвятив
понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося
записати понад 4 тисячі казок. До
пропонованої книги увійшли казки
самобутнього етнографічного району України Буковини, записані наприкінці 80-х років XX
століття. Автор прагнув максимально
наблизити мову казок до літературної.
Щоправда, найхарактерніші діалектизми та
синтаксичні конструкції збережено і
розтлумачено у словничку наприкінці тому.
344. Українські народні казки. Книга 23. Казки

Закарпаття / записав, упор., літ. опрацював
Микола Зінчук. - Чернiвцi: Букрек, 2009. 448 с.

Пропонований том є двадцять третьою книгою
унікальної 40-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
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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.
345. Українські народні казки. Книга 24. Казки
Галичини / зап., упор., літ. опрацював М.
Зінчук. - Чернiвцi: Букрек, 2009.

Пропонований том є двадцять четвертою
книгою унікальної 40-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 Галичини, 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.
346. Українські народні казки. Книга 26. Казки

Волині / Ін-т українознавства М-ва освіти і
науки України; зап., упор., літ. опрацював
М. Зінчук. - Чернiвцi: Наші книги, 2009. - 432
с.

"Казки Волині" є двадцять шостою книгою
унікальної 40-томної серії українських
народних казок, збиранню, упорядкуванню та
літературній обробці яких автор присвятив
понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося
записати понад 4 тисячі казок. До
пропонованої книги УВІЙШЛИ казки
самобутнього етнографічного району України Волині, записані наприкінці 70-х років XX
століття та на початку XXI століття. Автор
прагнув максимально наблизити мову казок до
літературної. Щоправда, найхарактерніші
діалектизми та синтаксичні конструкції
збережено і розтлумачено у словничку
наприкінці тому.
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347. Українські народні казки. Книга 27. Казки

Поділля / Ін-т українознавства М-ва освіти і
науки України; записав, упор., літ.
опрацював М. Зінчук. - Чернiвцi: Наші
книги, 2009. - 376 с.

Пропонований том є 27 книгою унікальної 40томної серії українських народних казок,
збиранню, впорядкуванню та літературному
опрацюванню яких автор присвятив понад 35
років. Упродовж цього часу вдалося записати
близько 7000 казок. У пропоновану книгу
ввійшли казки, народні легенди, оповідання,
демонологічні розповіді, записані в
Хмельницькій області, який є частиною
самобутнього етнографічного району України Поділля, записані в 2007 - на початку 2008
років. Мову казок наближено до літературної,
але найхарактерніші діалектизми, іншомовні
запозичення та синтаксичні конструкції
збережено. Лексичні діалектизми подано у
словнику наприкінці книги.
348. Українські народні казки. Книга 33. Казки

Наддніпрянщини / Ін-т українознавства Мва освіти і науки України; зап., упор., літ.
опр. М. Зінчук. - Вижниця: Черемош, 2009. 424 с.

Том 33 є книгою унікальної 40-томної серії
українських народних казок, збиранню,
впорядкуванню та літературному
опрацюванню яких автор присвятив понад 35
років. У пропоновану книгу ввійшли казки,
народні легенди, оповідання, демонологічні
розповіді, записані у Черкаській області, який є
частиною самобутнього етнографічного району
України - Наддніпрянщини.
Мову казок наближено до літературної, але
найхарактерніші діалектизми, іншомовні
запозичення та синтаксичні конструкції
збережено. Лексичні діалектизми подано у
словнику наприкінці книги.
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Літературознавство
349. Гемблюк І.І. На пелюстках зірок: поезія

Мірчі Лютика в українських перекладах
Віталія Колодія / І.І. Гемблюк. - Чернiвцi:
Місто, 2009. - 144 с.

У запропонованому виданні мовиться про
переклади українським письменником Віталієм
Колодієм лірико-епічних творів
широкознаного румунського поета Мірчі
Лютика. Аналізується стиль, професійна
специфіка та методи перенесення авторського
оригіналу в іншомовну стихію, шляхи
досягнення змістовної адекватності,
тотожності текстових матеріалів і звукових
регістрів. Наголошується на значущості
здійсненої В. Колодієм перекладацької роботи
для поглиблення взаємокультурних зв'язків
між українським і румунським народами.
350. Гусар Ю. С. Коронований словом (Штрихи
до портрета Василя Мельника) / Ю. С.
Гусар. - Чернівці: Захист, 2009. - 44 с.

Це видання серії "Золоті імена Буковини",
започаткованої 2000 року (проект краєзнавця,
члена Національної спілки журналістів
України Юхима Семеновича Гусара),
присвячене життю і діяльності члена
Національної спілки письменників України
Василя Гавриловича Мельника. Попередні
книги були присвячені Почесному
громадянину Чернівців, колишньому голові
міської ради Павлу Каспруку, митцям
Буковини, чиї імена занесені на "Алею зірок" у
Чернівцях: Сидору Воробкевичу, Дмитру
Гнатюку, Володимиру Івасюку, Богдану
Крижанівському, Івану Миколайчуку, Софії
Ротару, Сіді Таль, Михайлу Ткачу, Андрію
Шкургану, Йозефу Шмідту, Назарію
Яремчуку, Ганні Янушевич.
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351. З думкою про поета Іліє Мотреску = Cu

gandul la poetul Ilie Motrescu / авт.-упор. Е.
Скіпор. - Чернiвцi: Прут, 2009. - 84 с.

В книзі "З думкою про поета Іліє Мотреску"
увійшли вірші про відомого поета з с. Красна
Сторожинецького району, написані відомими
авторами у різних періодах, а також вірші
народних поетів. В даній збірочці маємо ще
декілька його віршів, які переведені на
українську, французьку та англійську мови,
його власні вірші на музичні ноти.
Доповнюють книгу багато фотографій з життя
поета, а ще про культурні заходи проведені в
його честь.
352. Криган Г. Г. Пречиста сльоза наша = Cea

mai curata lacrima a noastra / Г. Г. Криган. Чернівці: Місто, 2009. - 248 с.

Книга статей, інтерв'ю та етюдів "Пречиста
сльоза наша" об'єднує думки, висловлені під
час відвертих спілкувань протягом років із
науковцями, письменниками, журналістами,
викладачами вузів та читачами, а також
авторські роздуми про найдорожчий скарб
нашої духовності - творчість Міхая Емінеску.
353. Література Давнього Сходу: програма

курсу, контрольні питання, список текстів
для читання, література / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл.
Н. В. Нікоряк. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 32 с.

Програма курсу передбачає ознайомлення
студентів з кращими зразками
давньоєгипетської, шумеро-вавилонської,
давньоіндійської, давньоіранської,
давньоєврейської та давньокитайської
літератур; набуття знань з історії формування
даних літератур, їх періодизації, основних
термінів і понять, творчості основних
представників.
Контрольні питання до тем, що складають
зміст даного курсу, та список текстів для
читання й рекомендованої літератури
допоможуть студентам зорієнтуватися в
поданому матеріалі.
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354. Нямцу А. Е. Русская литература в контексте
мировых традиций: учеб. пособие / А. Е.
Нямцу; М-во образования и науки Украины,
ЧНУ им. Ю.Федьковича, Научноисследовательский центр "Библия и
культура". - Черновцы: ЧНУ, 2009. - 424 с.

В посібнику розглядаються теоретичні
проблеми функціонування російської
літератури ХІХ - ХХ століть в контексті
світових традицій. Осмислюються своєрідність
і закономірності функціонування класичних
зразків у фольклорі, творчості О.С.Грибоєдова,
О.С.Пушкіна, М.В.Гоголя, І.О.Гончарова,
М.Є.Салтикова-Щедріна, М.О.Булгакова,
О.Платонова, Б.Стругацьких, Д.Граніна та ін.
Призначено для літературознавців, філософів і
студентів-гуманітаріїв, які вивчають курси
"Порівняльне літературознавство", "Поетика
традиційних сюжетів", "Основи
перекладознавства".
355. Нямцу А.Е. Русская фаустиана: учебное

пособие/ А.Е. Нямцу; М-во образования и
науки Украины, ЧНУ им. Ю.Федьковича.
Научно-исследовательский центр "Библия
и культура"). - Черновцы: Рута, 2009. - 288
с.

В посібнику розглядається теорія
функціонування традиційних художніх
моделей в літературі, трансформація їх
онтологічних, аксиологічних домінант.
Іллюстративний матеріал орієнтується на
осмисленні фаустівської парадигми в
російській літературі. Для літературознавців,
психологів, дослідників теорії та історії
світової культури, студентів філологічних
факультетів університетів.
356. Червінська О. В. Психологічні аспекти

актуальної рецепції тексту: Теоретикометодологічний погляд на сучасну
практику словесної культури: [науковий
посібник] / О. В. Червінська, І. М. Зварич,
А.В. Сажина. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. 284 с.

Висвітлюється один Із актуальних фрагментів
сучасної літературної теорії, пов'язаний з
психологічними засадами сприйняття
літературної продукції: від давніх текстів,
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засіюваних на міфологенному компоненті, до
нових зразків, осібно таких, як словесна
реклама. Подається історія усвідомлення ідеї
рецепції в діахронічному зрізі та формування
рецептивної теорії наприкінці XX ст.,
розкриваються її провідні положення та
відповідний термінологічний інструментарій.
Сенс та методологічні повноваження
рецептивної поетики як поетики сприйняття
художньої спадщини безпосередньо
мотивуються психологічними факторами
дискурсивної практики.
357. Чернівецький літературно-меморіальний

музей Юрія Федьковича: буклет. - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 8 с.

У 2004 р. до 170-річчя від дня народження
Ю.Федьковича розпочалася робота зі
створення якісно нової експозиції музею в
меморіальному будинку де він жив. В буклеті
подано опис експозиції музею, яка складається
з двох частин: літературної та меморіальної. В
літературній експозиції представлені
автографи, документи, листи, фотографії,
перші публікації та видання творів
письменника та багато іншого. А в
меморіальній кімнаті - речі Ю.Федьковича,
якими він користувався, музичні інструменти,
предмети хатнього вжитку, зразки одягу, що
засвідчують любов і повагу письменника до
всього народного, національного. Читачі
знайдуть у виданні детальний опис кожної
кімнати музею, кольорові фотографії, адресу і
телефони для зв'язку.
358. Яричевський С. Поет любові і протесту / С.
Яричевський. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 88 с.

У праці Сільвестра Яричевського, виданій
німецькою мовою в 1914 р., викладено
життєвий шлях Тараса Шевченка, а також
подано характеристику його поетики й
провідних мотивів. У перекладі українською та
румунською мовами публікується вперше.
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Художня література
359. Березневий сніг = Zapada mieilor: антологія
української прози / пер. М. Лютик. Чернiвцi: Місто, 2009. - 688 с.

360. Брозинський М.Ф. Сонячний зайчик: вірші

для дітей дошкільного та шкільного віку /
М. Ф. Брозинський. - Чернiвцi: Букрек, 2009.
- 24 с.

З ніжної колискової матері, лагідного слова
тата, з мудрої дідусевої казки зароджується і
виховується в дитини високе почуття любові
до Батьківщини, рідного краю, родини, людей.
Про це в новій книжці, але вже для дітей,
Михайла Брозинського «Сонячний зайчик».
Зачерпніть з неї джерельної чистоти, совісті,
чесності, правди, добра, щирості і щедрості, і
йдіть дорогою життя. Дорогою людського
щастя.
361. Буковинські поети - Тарасові Шевченку:

літературно-художнє видання листівок.
[Комплект листівок]. - Чернівці: Місто, 2009.
- 17 лист.

Видання буклету з 17 листівок побачило світ за
сприяння обласної організації національної
Спілки письменників України та газети
"Буковинське віче". На кожній з листівок
подана фотографія буковинського поета і його
вірш, присвячений Т.Г.Шевченку.(Мова йде
про поетесу Т.Севернюк, поета П.Палія,
журналіста В.Михайловського та ін.). В
поетичних рядках наших краян, в основному,
відображено сприйняття творчості Шевченка і
його заповітів поколінням нині сущих. "...куди тепер наш блудний люд іде...", "
...прозрів наш день такий жаданий, а ми не
можем знять кайдани" - це основний лейтмотив
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надрукованих поезій і саме це відображає суть
нашого сьогодення.
362. Бурса Галина Петровна (Рогочая).

Еврейские мелодии!: (Лирика, V часть
воспоминаний) / Г. П. Бурса. - Черновцы:
Зелена Буковина, 2009. - 116 с.

"Єврейські мелодії" написані Галиною Бурсою
для трудолюбивих, чесних, культурних і
гуманних євреїв. Вона з любов'ю ставиться до
єврейського народу, до тих, хто їде з України,
хто живе з нами. Патріотизм, ностальгія,
екологічні та етичні проблеми лежать в основі
книги.
363. Бурса Галина Петровна. Сто страниц о

любви!: лирика, IV ч. - воспоминания / Г. П.
Бурса. - Черновцы: Зелена Буковина, 2009.
- 216 с.

Нова книга кандидата педагогічних наук,
відмінника народної освіти, поетеси і
журналістки Галини Бурси "Сто страниц о
любви" (на російській мові) присвячується
дружбі людей, повазі, добросусідськім
відносинам з Росією, любові і боротьбі за
життя та щастя. Книга вчить правильно
говорити, звертатися і спілкуватися. Це
відверта розмова Особистості педагога з
читачем, а їми можуть бути старшокласники,
учні гімназій, вищих навчальних закладів, для
клубних працівників і бібліотек. Поетеса
відстоює перемогу особистості в нашому
суспільстві, добра, любові і життя.
364. Василів-Базюк Любов Йосипівна.

П'ять колосків: історична повість / Л. Й.
Василів-Базюк. - Чернiвцi: Букрек, 2009. 320 с. –
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365. Герман Марін Георгійович.

Похідні безладу = Derivatele dezordinii :
вірші / М. Г. Герман. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2009. - 88 с.

Книга "Похідні безладу" представляє перші
спроби модерної (постмодерної) поезії Маріна
Германа , що проживає в с. Велика Буда
Герцаївського району Чернівецької області і
працює редактором журналу "Glasul Bucovinej"
("Голос Буковини").
366. Гочу Сіміон.

Розіп'ята веселка = Curcubeu rastignit :
вірші / С. Гочу. - Чернівці: Зелена Буковина,
2009. - 96 с.

С.Гочу проживає сутність в класичному стилі,
перечислюючи пори року пейзажами, питаючи
себе немало раз про цінність своєї сутності.
Його поезії сповнені тихими, спокійними
пейзажами. Книга буде цікавою всім, хто
цікавиться румунською поезією.
367. Григорчук Наталія Володимирівна.

Мелодія серця: поезії / Н. В. Григорчук. Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 72 с.

Світ поезії дуже багатий та розмаїтий, і в
ньому на цілком повноцінне існування і гідне
місце заслуговує творчість просто щира,
просто емоційна, яка відкриває ще одне
сприйняття всім відомих, навіть щоденних, а
тому й вічних проблем.
368. Грицяк Є. Норильське повстання: спогади і
документи / Є. Грицяк. - Вид. 4-е, випр. і
доп. - Чернівці: Зелена Буковина, 2009. - 96
с.

Книжка відкриває маловідому героїчну
сторінку історії Норильського повстання 1953
р. Доведені до відчаю нелюдськими умовами
життя, виснажливою працею, садистським
знущанням і смертельними розправами, в'язні
повстали і зажадали не тільки пом'якшення
табірного режиму, а й висунули політичні
вимоги щодо демократизації радянського
режиму загалом. Повстання було жорстоко
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придушене, але відвага, самопожертва його
організаторів, серед яких провідну роль
відігравав автор, засвідчили, що людську
гідність перемогти неможливо. Вона сильніша
тортур і самої смерті.
369. Даскал Є. Румба із КОМАНДАНТЕ: поезії /

Є. Даскал. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 64
с.

Збірка віршів лауреата літературного конкурсу
ім. Вадима Коваля 2008 року, студентки ЧНУ
Єлени Даскал видана в рамках програми
підтримки творчої молоді АРТ-КАР-КАС за
участю молодіжної мистецької асоціації
"Сокіл". У віршах розкривається
світосприймання сучасної молоді, душевний
стан поетеси, її погляд на оточуючий світ.
Поезії різноманітні за змістом. В них
переважає дух свободи, молодості, дивних
кольорів. Книга розрахована і буде цікавою
сучасній молоді.
370. Демченко В.Г. Избранное: в 3-х т. Т. 1 / В. Г.
Демченко. - Черновцы: Зелена Буковина,
2009. - 264 с.

В первый том предлагаемого Читателю
трёхтомного собрания сочинений известного
черновицкого поэта Виталия Демченко вошли
стихотворения из поэтических сборников «Романтика» (1965), «Шаги за горизонт» (1969),
«Под хвойным небом» (1974), «Полюс тепла»
(1975), «Кольца жизни» (1979), «Песнь земле»
(1982), «Танец плодородия» (1983),
«Сопричастность» (1986), написанные в
советское время, в годы проживания в бывшей
стране СССР.
371. Демченко В.Г. Избранное: в 3-х томах, Т.2 /
В. Г. Демченко. - Черновцы: Зелена
Буковина, 2009. - 400 с.

В другий том трьохтомного зібрання творів
чернівецького поета В.Демченка ввійшли вірші
з поетичних збірників "Тополя вдоль Млечного
пути"(1994) и "Отзвучие наскальных
писаниц"(2001),що написані в епоху
пострадянського часу.
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372. Демченко В.Г. Избранное: в 3-х томах. Т. 3 /
В. Г. Демченко. - Черновцы: Зелена
Буковина, 2009. - 496 с.

В третій том трьохтомного зібрання творів
чернівецького поета Віталія Демченка увійшли
вірші з поетичних збірників "Сахара
толпы"(2004), "Муравьиный ручеёк"(2006),
"Вникаю в суть земного бытия"(2007) и
"Сотворение гармонии"(2008), а також твори,
які публікувалися в різні роки в періодиці.
Заключний розділ "Избранного" складають
вірші з нового збірника "Силок на солнечного
зайчика"(2009). Збірник буде цікавий всім хто
цікавиться творчістю поета.
373. Джуран Василь Тодорович

Завія сльозоплину: вірші / В. Т. Джуран. Чернівці: Зелена Буковина, 2009. - 64 с.

У поетичній книзі "Завія сльозоплину" - мова
про буковинського лікаря Миколу Гнепа,
котрий народився саме в ці дні, означені
великим духовним змістом на порозі
християнської поезії - Днем святого Миколая.
55 літ життя - це 55 віршів про людину, ім'я
котрої на устах чи не всіх вікнянців.
Прочитайте "Завію сльозоплину", кожен рядок
якого історично переплітається з духовним і
навпаки.
374. Дихтяр Василь

Що душа наспівала: поезії / В. С. Дихтяр;
ред. С. В. Кириляк. - Вижниця: Черемош,
2009. - 44 с.

Вірші Василя Дихтяра, що з села Чорногузи що
на Вижничинні, надзвичайно мелодійні. Кожен
рядок так і проситься на музику. І не
випадково майже кожен твір поета одержує
пісенні крила, які дають місцеві композитори.
Створені пісні все частіше виконують не тільки
самодіяльні, але й професійні колективи,
виконавці. Тонкий ліризм, мелодійність,
гармонія слова і звучання, душевна щирість,
довірливість - ці риси притаманні першій
книзі В. Діхтяра, з якою він прийшов до
читача.
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375. Добржанський Володимир

Казки перелісок: казки для дітей мол. та
сер. шк. віку / В. Добржанський. - Чернiвцi:
Місто, 2009. - 160 с.

Книжка «Казки перелісок» Володимира
Добржанського - це казкова подорож у роки
дитинства, де кожна сторінка сповнена теплом
та любов'ю до отчого краю, його історії.
Поведінкою своїх літературних героїв автор
стверджує, що людина увібравши джерельну
снагу землі, на якій народилася і живе, ніколи
не зрадить свій народ, свою Батьківщину.
376. Дущак Анна Кирилівна

А день у вічність відплива: вибране:
поезія, проза/ А. К. Дущак. - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 184 с.

Книга вибраних поетичних і прозових творів
відомої на Буковині та далеко за її межами
письменниці Анни Дущак хвилює своєю
незрадливістю, джерельною принадливістю
ліричного слова, уважним поглядом Майстра,
закоханого в рідний край, його казкову
природу. Власне, природа, все в ній суще - це
вона сама, з її відкритістю душі, силою серця,
незламністю духу, особливим образним світосприйманням та мисленням.
Поетесу не загубити у густому плетиві
вітчизняного строкатого літературного
процесу. На його розводах чітко світить вікно
Анниної робітні.
377. Дущак Анна

Золотий вальс: поезії, лірика / А. Дущак. Львiв: Свічадо, 2009. - 120 с.

Кожен рядок Анни Дущак – мовби ковток
чистого, свіжого повітря. Понад три
десятиліття авторка прикута до ліжка важкою
недугою, але в її віршах – життєрадісність і
духовна міць. А ще – щире замилування
світом, що починається за вікном.
Торкнімося чистого, незамуленого джерела
поезії А. Дущак, і відчуймо, як у наше серце
вливається Віра, Надія, Любов.
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378. Китайгородська В.М. Безконечник: поезії /
В. М. Китайгородська . - Чернiвцi: Місто,
2009. - 184 с.

П’ята поетична збірка Віри Китайгородської
«Безконечник»це – поетичний щоденник, вірші
в якому розміщені за хронологією їх появи на
світ. Автор свідомо не зачищує повтори
словесні і образні, щоб не порушити
первозданної живої матерії свідомості у слові.
Образ безконечника, мальованого на первісних
амфорах, писанках та закладеного у геометрію
вишиття, час від часу рефреном з’являється у
віршах, неподільних з матрицею землі, яка
плодить для світу дивовижних митців.
379. Кобилянська Ольга.

Природа = Natur = Nature = Natura: новела /
О. Кобилянська. - Чернiвцi: Зелена
Буковина, 2009. - 128 с.

Оповідання "Природа" належить до ранніх
творів класика української літератури Ольги
Кобилянської. Як зауважив один з критиків,
якби "Буковинська Орлиця" написали лише
'Природу", то б і тоді заслужено вписала свос
ім'я до історії красного письменства.
За життя письменниці оповідання побачило
світ німецькою н українською мовами, а тепер
пропонується також у перекладі англійською
та румунською.
380. Коваль С.В. ВатРасина / С.В. Коваль. Чернiвцi: Прут, 2009. - 32 с.

В запропонованій автором збірці подано
дослідження з історії, філософії, мови тощо.
Видання проілюстроване творами
ужгородського художника Сергія Глущука.
Розраховане на широке коло читачів.
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381. Колодій В. Д. Перо в облозі часу: книга
публіцистики / В. Д. Колодій. - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 312 с.
Про різні грані морально-етичних принципів,
що утверджуються чи сповідуються під
впливом соціально-політичних реалій у
плинності поколінь, мовиться в цій книзі, яка
містить також авторські роздуми про творчість
та життєві шляхи ряду відомих і менш знаних
постатей в літературі й мистецтві. Разом з
автором читач відчуватиме живе пульсування
історичних буднів та віхових часозмін. В
основу розповідей покладені фактичні
матеріали з дійсності на межі епох.
382. Креймерман Є.М. Весняний передзвін / Є.
М. Креймерман. - Чернiвцi: Марія, 2009. 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.
383. Крізь віки і долі: поезія, проза,

публіцистика: збірка творів переможців
Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським
дням / Ін-т інноваційних технологій і змісту
освіти. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 160 с.

Тридцять чотири обдаровані школярі стали
цьогоріч переможцями восьмого
Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським
дням. Щасливі й трагічні сторінки нашої
історії та її доленосні віхи, подвижницький
поступ великих Українців, щиросердні
роздуми над неоднозначними життєвими
перепитіями... Такі провідні мотиви художньопубліцистичної творчості юнаків та дівчат. У
кожному їхньому слові відлунює биття
молодих сердець - небайдужих до долі
Вітчизни, національно свідомих її громадян і
палких патріотів. Кращі твори переможців
дістали відповідні відзнаки і рекомендовані до
друку в цій збірці.
144

384. Кукульняк Василь

Таємниця печери Фаруза: казки для дітей
мол. та сер. шк. віку / В. Кукульняк. Чернівці: Місто, 2009. - 60 с.

У новій книжці Василя Кукульняка «Таємниця
печери Фаруза» уже знайомий дітям казковий
герой хоче довідатись, яку таємницю приховує
загадкова печера. Він потрапляє в скрутні та
небезпечні ситуації, але завдяки кмітливості та
хоробрості виходить з них неушкодженим.
385. Лупул О.В. Трутодні: байки / О.В. Лупул. Чернівці: Рута, 2009. - 48 с.

Збірка чернівецького поета-байкаря
О.В.Лупула, як майже два десятки його книг,
цікава, іскриться гумором, сучасна своїм
змістом. Мораль кожної байки заставляє
задуматись, звернути увагу на власну
поведінку, а можливо й переоцінити цінності:
адже "На чужому горі не збудуєш", "В похід не
клич фальшивою трубою - байдужою вона всіх
залиша" і т. ін. Збірка буде цікавою всім, хто
цікавиться творчістю поета.
386. Мазепа Марія Омелянівна.

У їхній долі своя струна: проза / М. О.
Мазепа. - Вижниця: Черемош, 2009. - 176 с.

У книзі "У їхній долі своя струна" вміщено
нариси про кращих людей Вижниччини. Всіх
їх об'єднує любов до своєї професії, вірність
обраному шляху, багатий духовний світ, високі
моральні цінності.

387. Марчук В.П. Жіночий атлас. Чоловічий

глобус / [поезія]. - Вижниця: Черемош, 2009.
- 132 с.

Автор другої збірки (перша "Витримки" - 2006)
- віршолюб, аналітик, соціо-скептик. Видання
складається з двох частин: "Жіночий атлас" та
"Чоловічий глобус". Це психологічні портрети
різних типів жінок і чоловіків, стосунки між
ними, семтенції про шлюб, кохання, любовну
практику і т. ін. До збірки включені афоризми
про жіночу і чоловічу сутність; "Ономастикон"
- авторська юмористична трактовка значення
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імен; інтимно-еротична лірика, висловлювання
видатних людей про любов і т. ін.
388. Місевич Василь Хрізонтович

Росою тиша миє очі: поезія / В. Х. Місевич. Чернiвцi: Букрек, 2009. - 120 с.

389. Поетична червона книга України = Poetics
of endangered species Ukraine: [антологія
поезії]. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 108 с.

Це книга віршів, написаних двома мовами українською та англійською - про рослини і
тварини, які потребують особливої уваги
людини.

390. Приходько-Возняк Олександра Григорівна.
Мандри прадавньої казки: (казки та
оповідання): для учнів молодшої та
середньої ланки / О. Г. Приходько-Возняк;
худ.: Ф. Труш, Р. Рязанова, Д. Возняк. Чернівці: Місто, 2009. - 64 с.

"Мандри праданьої казки" - сімнадцята книжка
в творчому доробку Олександри ПриходькоВозняк. Теплотою та любов'ю сповнена кожна
сторінка творів, що виховують любов до
природи, повагу до Людини, мрію про волю і
щастя нашого народу.Авторка дарує казки та
оповідання для дітей молодшого та середнього
шкільного віку.
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391. Рачук М.С. Біль і гнів: вірші / М. С. Рачук. Чернівці: Зелена Буковина, 2009. - 56 с.

Збірка поезій "Біль і гнів" Миколи Рачука
присвячена небаченому досі у світі голодомору
(1932-1933 рр., а також 1921 та 1947 рр.),
вчинених комуністичним режимом кремля на
землях України супроти найвразливішої і
найбільш національно свідомої верстви її
народу - селянства. Вражаючої сили картини і
образи, емоційна напруга рядка, строфи, вірша,
біль, який бентежить серце, і гнів, що збурює
душу, - усе це знайде читач на сторінках
книжки пам'яті, книжки-реквієму, книжкизастороги.
392. Севернюк Тамара Артемівна. Музика

чорної вишні...: поетично-сповідальне
освідчення / Т. А. Севернюк. - Чернівці:
Золоті литаври, 2009. - 472 с.

Нова книга української поетеси, Заслуженого
діяча мистецтв України Тамари Севернюк про
найдорожче пам'яті серця і Слову, що увібрало
в себе і зберегло її незраджену вірність
святості отчої землі, родовому кореню і рідній
Вітчизні. А ще - про світлу печаль любові,
вдячну відданість правді пройдених життєвих
доріг з їхніми надбаннями і втратами, з болем
розчарувань і теплою радістю від не
загубленого жорстокими вирами часу
людського і людяного в людині.
393. Селезінка Василь Михайлович.

Моє житіє та нечиста сила / В. М. Селезінка.
- Чернівці: Прут, 2009. - 232 с.

У художньо-документальній книжці «Моє
житіє та нечиста сила» мова йде про дитячі та
ранні юнацькі роки автора, що припали на
середину бурхливого XX століття.
Про нечисту силу розповідається в
буквальному розумінні цих слів, а тоталітарні
режими - то також своєрідна нечиста сила, що
дуже впливала на життя автора.
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394. Сенчик О. Р. Жінка на тлі моря: романи /

О.Р. Сенчик. - Чернівці: Зелена Буковина,
2009. - 220 с.

Усі герої Олега Сенчика, а впереваж героїні жінки загадкові, з глибоким внутрішнім світом,
рефлексійними порухами, геть незбагненні для
чоловічого племені, яке вважає, що це примхи
від наміру уяви, яка живить бездонні глибини
жіночої забави. Мовляв, жінка без бзику, що
грамота без печатки. А саме ці героїні вводять
чоловіків у світ найтонших начувань,
вивищують їх, роблять кращими. Мова автора
запашна, духмяна і смачна, як добра кутя.
Дехто може й задихнутися в її густих пахтивах.
Особливо ті, хто звик до чтива.
395. Сыч Александр Иванович.

Любовь моя - Революция...:
документально-художественная повесть о
французском революционере Сен-Жюсте /
А. И. Сыч. - Черновцы: Наши книги, 2009. 440 с.

Книга посвящена одному из видных деятелей
Великой французской революции XVIII в. –
Луи Антуану Сен-Жюсту. Его жизнь и
деятельность рассматриваются в контексте
основных событий революции, имевшей
огромное значение не только для Франции, но
и для Европы и всего мира. Эту революцию
справедливо считают классической, ибо ее
сюжеты, конфликты, противоречия, повороты,
герои повторялись и повторяются в событиях,
происходивших в разных странах мира, в
разные времена.
396. Тарасюк Галина.

Ковчег для метеликів: новели / Г. Тарасюк.
- Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2009. 500 с.

У нову книгу відомої української письменниці
Галини Тарасюк – віртуозного майстра
лаконічної прози – увійшли новели, написані за
роки Незалежності. У цих маленьких
шедеврах, як у гранях алмазу, відсвічує життя
укрїнського суспільства на межі тисячоліть, на
«тектонічному розломі» епох, у всій його
драматичності і оптимістичному передчутті
щасливих перемін. Хоча свій стиль, манеру
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письма авторка називає абсурдним реалізмом,
але пише вона святу правду про свій час, свій
народ і про себе, демонструє майстерне
володіння всіма жанрами і формами прози та
вражаюче знання сучасного життя.
397. Федькович Юрій Твори, Т. 1 : Поезія, Ч. 2:

Ліро-епічні та епічні твори / Ю. Федькович ;
упор., підгот. текстів, авт. приміт. Б. І.
Мельничук, упор., підгот. текстів, авт.
приміт. М. І. Юрійчук, упор., підгот. текстів,
авт. приміт. Л. М. Ковалець, упор., підгот.
текстів Л. М. Черняк. - Чернівці: Буковина,
2009. - 264 с.

До другої частини першого тому творів
Ю.Федьковича ввійшли найкращі його ліроепічні й епічні твори - балади, поеми,
віршовані оповідання та байки. До тому також
ввійшов великий розділ "Руський лірник", що
включає "побожні" твори митця. Книга буде
цікавою всім, хто цікавиться творчістю
великого письменника.
398. Фольварочний Василь.

Симон Петлюра: історичний роман. Кн. 2.
На приспаному вулкаі / В. Фольварочний. Тернопіль: Джура, 2009. - 332 с.

«На приспаному вулкані» - друга книга циклу
історичних романів Симона Петлюраа, що
охоплює період революційного передгорззя в
житті одного із легендарних диригентів
української революції, який усвідомив
необхідність будити українську націю для
здобуття своєї незалежної держави.
399. Яричевський Сильвестр Ігнатійович.

Твори / С. І. Яричевський; упор., вст. ст. О.
М. Івасюк, упор., вст. ст. В. Є. Бузинської. Чернiвцi: Букрек, 2009. - 304 с.

Книга містить вибрані твори талановитого
українського поета, прозаїка, драматурга,
публіциста, педагога, громадського діяча –
Сильвестра Яричевського (1871-1918). Це
перше на теренах України видання об’єднало
свого часу вже опубліковані поезію, прозу,
драматургію письменника, а також досі
невідому повість «Прокажена або шумовини
суспільності».
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400. Ярославський Юлій Михайлович.

Таня: проза / Ю. М. Ярославський. - Хотин:
[б. в.], 2009. - 160 с.

Бувший педагог, а нині ветеран праці, голова
комісії по соціальному захисту населення при
Хотинській міській раді написав книжку про
свою доньку, яка рано пішла з життя. Автор
вірно вважає, що на мільярдах простих людей
тримається світ і його Таня була в їх числі та
залишила про себе добру пам'ять. Книжка
написана з великою любов', цікава і легко
читається і буде корисною широкому колу
читачів.
401. Ярощук Віктор Володимирович.

Благословенна матір'ю дорога: поезії / В.
В. Ярощук. - Чернівці: Місто, 2009. - 104 с.

До першої авторської збірки буковинського
поета Віктора Ярощука увійшли віріші,
написані в різні роки та прискіпливо відібрані
автором. В.В. Ярощук добре знаний краянами,
які поважають поетичне слово. Його твори
друкувались в місцевих і центральних газетах:
«Дністрові зорі», «Радянська Буковина»,
«Правдивий поступ», «Буковина», «Сільські
вісті» та колективних поетичних збірках.

Мистецтво і музика
402. Антонюк-Гаврищук, Євдокія Іванівна.

Світ пісенної краси / Є. І. АнтонюкГаврищук. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 152 с.

Ця книга присвячена творцям і виконавцям
сучасної української пісні. Розповідається про
видатних співаків Н.Яремчука, В.Зінкевича,
С.Ротару, П.Дворського та інших. Книга є
унікальною документальною розповіддю про
заснування і досягнення вершин мистецької
слави в краї вокально-інструментальними
ансамблями "Смерічка", "Червона рута",
"Черемош" та іншими, про композиторів
В.Івасюка, Л.Дутківського.
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403. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців XІХ першої половини ХХ століття / С. В.
Біленкова. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 440 с.

У монографії - першому фундаментальному
дослідженні - систематизовано та
проаналізовано основні етапи розвитку
архітектури Чернівців. Виявлено нові пам'ятки
культурної спадщини міста, які введено в
науковий обіг. Вивчено художньо-естетичні
закономірності архітектурного розвитку
Чернівців. Книга містить тематичний
ілюстрований матеріал, глосарій та перелік
назв вулиць історичного середовища міста. Для
архітекторів, урбаністів, культурологів,
мистецтвознавців, краєзнавців, істориків,
художників, дизайнерів, фахівців з охорони
культурної спадщини, а також усіх, хто
цікавиться історією архітектури.
404. Буковинська інструментальна музика:

навч. посібник / М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича; укл. В. С. Костриж. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 132 с.

Запропонована збірка є результатом
сподвижницької праці митця, спрямованої на
пропагування кращих музичних традицій
буковинського краю. Викладені в ній твори,
без сумніву, збагатять концертний репертуар
художніх колективів; вони можуть бути
використані як навчальний матеріал, зокрема в
класі диригування, концертмейстреської та
ансамблевої підготовки, а також при вивченні
таких навчальних дисциплін, як «Розвиток
музичної культури і освіти на Буковині» та
«Музичне краєзнавство».
405. "Буковинські зустрічі": традиції

толерантності / Відділ міжнародних
відносин та зв'язків з громадськістю
Чернівецької міської ради; укл. Т. Татарчук.
- Чернівці: Книги - ХХІ, [2009?]. - 76 с.

У виданні йдеться про Чернівці і Буковину в
цілому від історії до сьогодення. А також про
буковинські традиції толерантності, народні
доми національних спілок, культурологічні
товариства, які є невід'ємною частиною
громадського життя краю. На сторінках книги
розкриваються зв'язки між країнами і
151

поколіннями буковинців, описуються
самобутні фестивальні традиції, подано
біографічні довідки громадських діячів, праця
яких сприяє піднесенню слави і значимості
Чернівців.
406. Гусар Юхим Семенович. Роями линуть

мелодій звуки: штрихи до портрета
Михайла Мафтуляка, заслуженого
працівника культури України / Ю. С. Гусар. Чернівці: Захист, 2009. - 44 с.

Це видання серії "Золоті імена Буковини",
започаткованої 2000 року, присвячене життю і
діяльності українського композитора, хорового
диригента, педагога, заслуженого працівника
культури України, лауреата літературномистецької премії ім. Сидора Воробкевича
Михайла Васильовича Мафтуляка.
407. Земля моя рідна- це букова віть: творчий

звіт майстрів мистецтв і художніх
колективів Чернівецької області / М-во
культури і туризму України, Чернівецька
обл. держ. адміністрація, Чернівецька обл.
рада, Управління культури і туризму
Чернівецької облдержадміністрації. Чернiвцi: [б. в.], 2009?. - 8 с.

Піднімаючи сценічну завісу Національного
Палацу мистецтв "Україна", сучасна Буковина
представляє різножанрове професійне та
аматорське мистецтво краю, знані та відомі
колективи, народні аматорські хорові,
фольклорні, танцювальні колективи, оркестри
народних інструментів, фольклорний театрстудію "Гердан", творчі колективи училища
мистецтв, обласного театру ляльок,
національно-культурних товариств області.
408. З піснею в серці: пісенник. - Чернiвцi: Рута,
2009. - 624 с.

У пісенник увійшли історичні, козацькі,
стрілецькі пісні, пісні УПА, відомі народні
пісні, сучасні пісні та колядки. Для всіх, хто
цінує і любить українську пісню.
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409. Іван Балан [Образотворчий матеріал]:

Каталог творів: малярство, оформлення
книги, графіка / Нац. спілка художників
України. - Чернiвцi: Місто, 2009. - 58 с.

Видання презентує творчий доробок
заслуженого художника України Івана Балана.
Крізь твори мистця проходить особливий
ліричний струмінь, що визначає одну із
головних рис його творчості. Художник
працює в станковому живописі та графіці,
виконує оформлення та ілюстрування книг,
плакатів, листівок, екслібрисів. У каталозі
подані твори, у яких відображені філософські,
жанрово-тематичні, формотворчо-виконавчі
основи творчості мистця.
410. Івасюк Володимир.

Музичні твори (до 60-річчя від дня
народження) [Ноти] / В. Івасюк. - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 292 с.

411. Кушніренко А. М.

Тобі співаю, Україно!: авторський збірник
(Хорові твори, вокальні ансамблі,
солоспіви) / А. М. Кушніренко; М-во
культури і туризму України, М-во освіти і
науки України, Нац. спілка композиторів
України, Чернівецьке обл. упр. культури і
туризму. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 184 с.

Авторський збірник А.М. Кушніренка «Тобі
співаю, Україно» містить оригінальні хорові
твори, вокальні ансамблі та солоспіви, які
можна використати для поповнення
репертуару професійних і аматорських
художніх колективів і як посібник для середніх
і вищих навчальних музичних закладів.
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412. Мальовнича Україна [Образотворчий

матеріал]: всеукраїнська художня
виставка. У рамках шевченківського
літературно-мистецького свята "В сім'ї
вольній, новій" на Буковині. 2009 / М-во
культури та туризму України, Чернівецьке
обл. упр. культури та туризму, Нац. спілка
художників України. - Чернiвцi: [б. в.], 2009.
- 24 с.

В нашій державі проводиться свято "В сім'ї
вольній, новій". Перлиною фестивалю в
Чернівцях постала імпреза послідовників
геніального Тараса художня виставка
"Мальовнича Україна". ЇЇ учасники - митці з
різних куточків нашої землі презентують
здобутки образотворчого мистецтва. Це і
краєвиди України від Карпат до Криму, і
портрети, і філософські картини. Видання буде
цікавим всім, хто цікавиться образотворчим
мистецтвом.
413. Народні майстри Буковини: мистецький

довідник / Управління культури та туризму
облдержадміністрації, Учбово-метод. центр
культури Буковини; упор., вступ. ст. М.
Шкрібляк. - Чернівці: Прут, 2009. - 48 с.

Це видання є спробою зробити короткий
інформаційно-аналітичний огляд сучасного
розвитку народного мистецтва на Буковині. У
ньому вміщено основні відомості про майстрів
народної творчості краю та осередки творчих
спілок, які їх об'єднують.
414. Ой заграй нам трембітонько: народні пісні

Вижницького району Чернівецької області /
запис, нотац. мелодій, упор. К. Смаль. Чернівці: Зелена Буковина, 2009. - 264 с.

До збірника увійшли народні пісні різних
жанрів, записані на Буковині у Вижницькому
районі. Більшість пісень зберігає яскраво
виражений гуцульський колорит. Чимало
пісенних перлин Вижниччини публікуються
вперше.
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415. Палятинський Йосип Ярославович.

Співай, наш краю!: пісні / Й. Палятинський.
- Снятин: Прут Принт, 2009. - 48 с.

«Співай наш краю!» - це п’ята книжка
покутського і буковинського літератора, члена
Національної спілки журналістів України
Йосипа Палятинського – лауреата літературномистецької премії імені Марка Черемшини.
У збірнику автор пов’язав в один вінок пісні
(покладені на музику відомими українськмим
буковинськими композиторами Миколою
Новицьким та Кузьмою Смалем) про Україну,
Буковину, Покуття, Снятин, рідну Тулову та
Кіцмань, про материнські руки і незабутні
маминіочі, про стежину до отчого дому.
416. Плішка А. В.

Власні хорові твори / А. В. Плішка; М-во
освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 76 с.

417. 1 Триєнале " Український фолькмодерн

2009" = 1 Triennal "Ukrainian folkmodern
2009": каталог виставки / Чернівецька
обласна організація нац. Спілки художників
України. - Чернiвцi: Друк Арт, 2009. - 32 с.

В рамках національного проекту "Український
фолькмодерн 2009" відбулась перша
міжнародна виставка творів образотворчого
мистецтва, в якій взяли участь і буковинські
митці. Дане видання - це каталог виставки. Тут
читач знайде кольорові фотографії
представлених на 1 триєнале робіт, список
учасників виставки, звернення до митців і
шанувальників мистецтва. Тексти надруковані
українською і англійською мовами.
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418. Співай, моя Буковино: українські народні

пісні Південної Буковини / записали К.
Смаль, І. Кідещук, нотац. мелодій., упор. К.
Смаль. - Бухарест: RCR-Editorial, 2009. - 296
с.

Українцям Буковини є чим пишатися у нашому
краї з давніх-давен й досьогодні побутують чи
не всі жанри української народної пісенної
творчості. В кожному українському селі
живуть носії пісенних скарбів нашого народу,
записані від яких твори ввійшли і до цієї
збірки.
419. Хорова музика : Хрестоматія з

диригування: навч. посібник/ укл.
А.В.Плішка. - Вип. 4-й. - Чернівці,
Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 48 с.

До хрестоматії увійшли хорові твори
українських композиторів і українські народні
пісні.
Для студентів музично-педагогічних
спеціальностей вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів.
420. Хоровий словник: довідник - посібник / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. А. В. Плішка. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 72 с.

Довідник-посібник подас основні відомості про
хорову творчість українських композиторів.
Для студентів і викладачів музичних і
музично-педагогічних вищих навчальних
закладів, учителів музичних і загальноосвітніх
шкіл.
421. Церковні піснеспіви: Для однорідного

чоловічого хору: навч. посібник / укл. А. В.
Плішка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,
2009 . -48 с.

До збірки увійшли церковні піснеспіви і
похоронні пісні. Для студентів -теологів і
студентів музично - педагогічних
спеціальностей вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів.
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422. Чоловіча хорова капела "Дзвін" / М-во

освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл. І.М. Зушман [и др.]. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 40 с.

З метою продовження славних традицій
хорового мистецтва на Буковині видана дана
збірка. Вона включає історію створення
чоловічої хорової капели "Дзвін" при
Чернівецькому національному університеті,
розповіді про виступи колективу в різних
містах і селах Буковини, України та зарубіжжя.
А також велика кількість фотографій, списки
учасників колективу та його репертуар за 40
років, згадки про композиторів, поетів,
науковців університету, що співпрацювали з
колективом. Матеріал написано цікаво і його з
задоволенням читають музиканти, діячі
культури краю, всі бажаючі.
423. Юрій Гіна: Музичне краєзнавство

Буковини. - Хрестоматія. Навчальний
посібник до курсу "Музичне
краєзнавство"Випуск 6 / Укл.: О.В.
Залуцький. - Чернівці: Чернівецький нац.
ун-т, 2009. -189 с.

До книги увійшли публікації з періодичної
преси початку 60-х років XX ст. до нашого
часу про народного артиста України, лауреата
літєратурно-мистеиької премії ім. Сидора
Воробкевича, вщомого музиканта-скрипаля,
педагога, колишнього директора Чернівецької
ДМШ №1 і художнього керівника камерного
оркестру Чернівецької обласної філармонії,
нині професора кафедри музики ЧНУ імені
Юрія Федьковича Гіну Юрія Миколайовича.
Видання може слугувати посібником для
студентів музичних і музично-педагогічних
спеціальностей вищих навчальних закладів,
учителів музичних і загальноосвітніх шкіл,
керівників професійних і аматорських
колективів, широкого загалу шанувальників
музично-інструментального мистецтва.
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Релігія. Історія релігії
424. Богословський вісник: збірник наукових

праць. Вип. 2 / Богословське відділення
Київської Православної Богословської
Академії при філософсько-теологічному
факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 280 с.

Богословський вісник укладено з наукових
статтей викладачів та студентів
Богословського відділення Київської
Православної Богословської Академії при
філософсько-теологічному факультеті
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, в яких розглядаються
питання історії, філософії та психології релігії.
425. Букін А. Н. Життя в законі добра і зла / А. Н.
Букін. - Чернiвцi: [б. в.], 2009. - 136 с.

Під час написання цієї книги у світі
налічувалося більше ста конфесій
християнської релії. Якби християни були
віддані вірі в Бога й розвивали свою свідомість
у науці Божій, то такого результату не було б.
Ця книга і була написана заради єдності
християн.

426. Докаш, Віталій Іванович.

Загальне релігієзнавство: навч.-метод.
посібник / В. І. Докаш; М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці:
ЧНУ, 2009. - 184 с.

У навчально-методичному посібнику
подаються плани лекцій і семінарських занять,
завдання для самостійного опрацювання та
методичні вказівки до читання курсу за
модулько-рейтинговою системою Посібник
також включає тематику рефератів і
індивідуальним навчально-дослїдних завдань,
запитання для самоконтролю та підсумкового
контрольного модулю, тестові модульні
завдання, додатки і словник релігієзнавчих
термінів.
Для викладачів та студентів філософських
факультетів вищих навчальних закладів.
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427. Історія помісних православних церков:

навч. - метод. рекомендації. Ч. 1.
Диптихіальні Церкви / М-во освіти і науки
України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича,
Богословське відділення Київської
Православної Богословської Академії при
філософсько-теологічному факультеті ЧНУ
ім. Ю. Федьковича; укл.: М. Щербань, М.
Марусяк, М. Лагодич. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 112 с.

428. Історія Української Православної Церкви на
теренах Буковини в новітній період (19902008 рр.). - Чернiвцi: Вид. відділ
Чернівецько-Буковинської єпархії, 2009. 84 с.

В історію нашого Буковинського краю
золотими літерами вписані події з новітньої
історії Української Православної Церкви на
Буковині. Незаперечним фактом стало те, що
український народ має право мати свою Рідну
Церкву, яка на сьогоднішній день,
розвивається й утверджується. Уміймо зробити
висновки зі своєї історї, бо хто не знає свого
минулого, той немає майбутнього.

Філософські науки
429. Едмунд Гуссерль як засновник

феноменології: методичні рекомендації / Мво освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Б. В. Починок, І. Б.
Починок. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 72 с.

У методичній розробці аналізуються питання, в
яких розкривається роль Е.Г'уссерля як
фундатора феноменології. Основну увагу
приділено висвітленню особливостей
дослідницької програми мислителя та її
основних ідей. Подані тематика рефератів,
питання для самоперевірки, тести і список
рекомендованої літератури.
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430. Миронюк, Володимир Дмитрович.

Буття / В. Д. Миронюк. - Вижниця: Черемош,
2009. - 98 с.

В цій книзі автор висвітлює можливість
створення єдиної філософської системи
пізнаття Буття, де в перших двох частинах
предметно розкриває властивості і
закономірності Матеріального світу і світу
Живої матерії, а також взаємозв'язок між ними.
Для всіх, хто цікавиться розвитком
філософської думки.
431. Москалюк І.В. Генотексти: роздуми

філософа / І. В. Москалюк. - Чернiвцi, 2009.
- 208 с.

У книзі розглядаються з постмодерністських
позицій філософські проблеми становлення та
буття індивідуальності в новоукраїнському
пост-тоталітарному суспільстві. Читачеві
пропонуються як філософські, так і літературні
мікроесеїдо цих проблем. Книга призначена
для тих, кому не байдужі філософські
розміркування: для викладачів університетів та
студентів гуманітарних факультетів, учителів
та учнів шкіл, гімназій, ліцеїв.
432. Павловський В.В. Від глобалізації- до

реальної гуманізації суспільства: збірник
наукових статей / В. В. Павловський. Чернівці: Прут, 2009. - 260 с.

У збірнику наукових статей аналізуються
актуальні проблеми діалектикоматеріалістичного трактування історії,
глобалізації та антиглобалістського руху,
реального гуманізму та його здійснення на
практиці, деякі принципові питання окремих
філософських дисциплін, теорії та методології
науки. До збірника включені також аналітичні
огляди про останні Світові Філософські
Конгреси та інші матеріали. Для спеціалістів,
аспірантів і студентів, для широкого кола
читачів, які цікавляться сучасними проблемами
суспільства.
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433. Філософія гуманітарного знання: після

Вільгельма Дільтея: матеріали
міжнародної наукової конференції 16-17
жовтня 2009 р. м. Чернівці / М-во освіти і
науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. - 376 с.

До збірника включено статті, тексти доповідей
і тези виступів, підготовлені до Міжнародної
наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея»
(Чернівці, 2009).
Досліджуються рецепції дільтеївської
філософії в сучасній гуманітарній методології,
філософські засади духовно-наукового знання,
гуманітарні контексти методології науки,
ціннісні параметри гумані-таристики,
соціально-психологічні виміри духовності,
гуманістичні аспекти суспільствознавства,
духовно-наукові смисли релігійності, методологічні проблеми філософії освіти тощо.

Психологія
434. Вітенко І.С. Основи психології. Основи

педагогіки: [навч.-метод. посібник для студ.
вищих мед. навч. закл. IVрівня акредитації]
/ І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко;
М-во охорони здоров'я України, Центр.
метод. кабінет з вищої мед. освіти. - 2-е
вид. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 200 с.

Навчально-методичний посібник містить
стисле висвітлення професійно важливих для
лікаря питань психології та педагогіки. У
посібнику визначено перелік психологопедагогічних знань та навичок, якими повинні
оволодіти студенти в результаті вивчення
дисципліни. Наведено контрольні запитання та
завдання, запропоновано тематику
індивідуальної роботи, складено списки
рекомендованої літератури до кожної теми
заняття, питання до модульного контролю та
розроблено критерії оцінки теоретичних знань
і практичної підготовки студентів. Подано
словник основних психолого-педагогічних
термінів. Для студентів медичних навчальних
закладів.
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435. Гуцуляк Н.М. Спецпрактикум з соціальної

психології: робочий зошит №1 / Н. М.
Гуцуляк ; М-во освіти і науки України, ЧНУ
ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ, 2009. 48 с.

Навчальне видання містить практичні
завдання, що спрямовані на: краще осмислення
студентами теоретичного матеріалу, його
систематизацію та структурування;
формування навичок психологічного аналізу
соціальної реальності, вміння аналізувати
соціально-психологічні характеристики й
особливості поведінки.
436. Пасніченко Анжела Едуардівна.

Психологія емоцій: курс лекцій / А. Е.
Пасніченко; М-во освіти і науки України,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ЧНУ,
2009. - 100 с.

Посібник продовжує курс лекцій для фахових
психологів з «Загальної психології»,
фундаментального розділу психологічних
знань. Представлені сім тематичних лекцій.
Змістовного модулю IV даного курсу –
«Психологія емоційної сфери особистості».
437. Психологічний супровід професійного

удосконалення педагогічих працівників:
методичний посібник для психологів і
соціальних педагогів / Головне упр. освіти
і науки Чернівецької облдержадміністрації,
Обл. ін-т післядипломної пед. освіти.
Науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи). - Чернiвцi,
2009. - 232 с.

Методичний посібник підготовлено ча
підсумками обласного семінару керівників
психологічних служб районів та міст
Чернівецької області. Матеріали, які увійшли
до посібника, присвячені проблемі
психологічного супроводу професійного
удосконалення педагогічних працівників.
Підбірка містить теоретичний матеріал із
зазначеної тематики, практичні розробки
працівників психологічної служби з проблеми
психологічного супроводу педагогічної
пильності, теоретичний і практичний матеріал
для надання допомоги педагогам у роботі з
дітьми .»и. а також діагностичні методики, які
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використовуються при роботі і педагогічними
працівниками.
438. Психологія екстремальних ситуацій:

Тероризм: метод. рекомендації до практ.
занять / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.
Ю.Федьковича; укл.: Л. В. Романів, Л. В.
Ринжук. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 76 с.

Розглядаються основи психічної діяльності
людини, особливі психічні процеси і стани.
Наведено форми і засоби проявів сучасного
тероризму, а також чинники для можливих
проявів тероризму в Україні. Надасться
характеристика сучасним видам тероризму та
засобам терору. Висвітлюються питання щодо
ставлення студентської молоді до тероризму.
439. Рибалка В. В.

Аксіологічні основи психологічної
культури особистості: навч.-метод.
посібник / В. В. Рибалка; Академія
педагогічних наук України, Ін- педагогічної
освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої
дитини, Український наук.-метод. центр
практ. псих. і соц. роботи МОН і АПН
України. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 228 с.

У посібнику висвітлюються теоретичні і
методичні аспекти проблеми розвитку
психологічної культури в учнівської молоді і
дорослих на основі особистісного, цінніснорефлексивно-креативного підходу. За цим
підходом в центрі психологічної культури
постає особистість як найвища цінність
людини і суспільства, як їх сутнісна ознака, як
суб'єкт творчої діяльності з продукування
духовних і матеріальних цінностей, в тому
числі і самої себе.
440. Рудюк Н.Г. Практикум з психології: навч.
посібник / Н. Г. Рудюк, Г. М. Дубчак. - 2-е
вид. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 360 с.

Посібник розроблено відповідно до діючих
програм курсів із загальної психології та
практикуму з психології. Практикум включає
різні форми і методи навчальної роботи, що
орієнтують студентів на самостійну творчу
навчальну діяльність, оволодіння навичками і
вміннями працювати з методиками та
використовувати їх у своїй практичній діяль163

ності. В книзі висвітлено загальні питання
психодіагностики пізнавальної діяльності та
особистості.
441. Тимофієва М. П.

Психологія здоров'я: навчальний посібник
[для студ. ВНЗ] / М. П. Тимофієва, О. В.
Двіжона; Мін-во освіти і науки України, Мінво охорони здоров'я, ЧНУ ім. Ю.
Федьковича, БДМУ. - Чернівці: Книги - ХХІ,
2009. - 296 с.

У запропонованому виданні розглянуго
теоретичні засади психології здоров'я, розкриті
критерії здоров'я та здорової особистості.
Важливий наголос робиться на оптимізації
міжособистісної взаємодії, сприянні кращому
розумінню себе та інших, формуванні й
корекції регулятивних, комунікативних,
вольових якостей, профілактиці та корекції
психічного та психологічного здоров'я.
442. Чуйко Г.В. Екзистенційна психологія: навч.
посібник / Г. В. Чуйко, І.А. Гуляс, Т.А.
Колтунович; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Чернiвцi: Прут, 2009. - 308 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно
до програми "Екзистенційна психологія". У
посібнику представлено короткі біографічні
дані та викладено основні теоретичні
положення, ідеї, переконання та погляди
представників екзистенційного напрямку в
психології та філософії. Основна увага
акцентується на непересічному значенні
екзистенційної психології для теоретичної
підготовки та практичної діяльності майбутніх
психологів. Посібник адресовано студентам майбутнім психологам, спеціалістам у галузі
психології й усім, хто цікавиться різними
питаннями психології та знаходиться у пошуку
себе в житті.
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Бібліографічні посібники
443. Буковина: краєзнавчий бібліографічний

покажчик літератури про Чернівецьку
область за 2008 рік / Чернівецька обл.
універс. наук. б-ка ім. М.Івасюка; ред. М. М.
Довгань; підгот. Л. Ю. Шарабуряк. Чернiвцi, 2009. - 368 с.

У покажчику "Буковина" бібліографуються
книги і статті з періодичних видань,
надрукованих у 2008 році. 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. Довідковий апарат видання
складають іменний і географічний покажчики
та список використаних періодичних видань.
Покажчик адресується всім, хто цікавиться
природою, історією, економікою, суспільнополітичним життям, культурою, мистецтвом
рідного краю. Бібліотечним працівникам він
допоможе в краєзнавчій роботі.
444. Книга Буковини: анотований каталог

видань 2008 року. (З фондів Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М.Івасюка). Вип. 1 / Чернівецька обл.
універсальна наук. біб-ка ім. М. Івасюка;
укл.: Р. Повержук, О. Нагаєва, О. Кицюк;
ред. М. Довгань; відп. ред. А. Іваницька. Чернiвцi: [б. в.], 2009. - 168 с. :

Анотований каталог підготовлено і видано з
метою надання широкому колу громадськості
інформції про книговидавничу справу
Буковини та популяризації нових видань краю.
До кожного опису подано анотацію та копію
обкладинки книги. Структура каталогу
побудована за систематичним принципом. На
сторінках видання читачі також знайдуть
алфавітний перелік назв видань, покажчики:
іменний, книжкової продукції, видавництв
області. Каталог сформований з надходжень до
ЧОУНБ ім. М.Івасюка - центральної
книгозбірні Буковини.
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445. Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати

Буковини в 2010 році): бібліографічний
покажчик / Управління культури та туризму
Чернівецької облдержадміністрації,
Чернівецька обл. наук. б-ка ім. М.Івасюка;
авт.-укл.: О. О. Гаврилюк, Ю. В. Боганюк;
ред. М. М. Довгань. - Чернівці: Книги - ХХІ,
2009. - 400 с.

Календар містить інформацію про ювілейні
знаменні і пам'ятні дати Буковини
(Чернівецької області) в 2010 р., а також
довідки та списки рекомендованої літератури
до них. Адресовано працівникам бібліотек,
навчальних закладів, широкому загалу
користувачів.
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Алфавітний покажчик назв видань
Заставно моя прекрасна, тобі б калиною цвісти: бібліографічний
покажчик, присвячений 420-ій річниці першої згадки про Заставну
Віхи історії рідної землі: публіцистичні статті
Священний курган край села: (Меморіал Пам'яті воїнам, які загинули
під час Ставчанської битви 1739 року)
Буковиньска Русь: Культурно-історичний образок.
Чернівці: історія і сучасність: ювілейне видання до 600-річчя першої
писемної згадки про місто
Чернівці - місто зустрічі культур і релігій: навч. посібник
дофакультативних курсів"Основи християнської етики" та "Історія
м.Чернівців" загальноосвітніх навч. закладів
Вашківці на сивих вітрах минувшини
Банки екологічної інформації: [навч. посібник для студ. вищих навч.
закл.]
Банки екологічної інформації: навч. посібник
Концептуальний підхід до конструювання агроекосистем: сталий
екологобезпечний розвиток природокористування
Довкілля Буковини у 2008 році: статистичний збірник
Матеріали студенської наукової конференції Чернівецького
національного університету (13 - 14 травня 2009 р.). Природничі науки
Бібліографічний покажчик основних наукових праць співробітників
кафедри фізики твердого тіла за 1949-2009 р.р
Варіаційне числення та методи оптимізації: навчальний посібник
Алгебра та геометрія в теоремах і задачах: навч. посібник. Ч. 1
Диференціальна геометрія в теоремах і задачах: підручник [для студ.
вищих навч. закл.]
Диференціальні рівняння: методичний посібник. Ч. 2
Квазістаціонарні електронні стани і провідність плоских резонанснотунельних наноструктур: метод. вказівки до спецкурсу
Крайові задачі для диференціальних рівнянь: збірник наукових праць.
Вип. 18
Фізика штучно-анізотропних термоелементів: автореферат дисертації
на здобуття наук. ступеня кандидата фізико-матем. наук
Програмування (мова асемблера): метод. рекомендації до лабораторних
робіт
Гіротропний спіральний термоелемент: автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня канд. фізико-матем. наук
Методи одержання та застосування в органічному синтезі солей
діазонію: навч. посібник
Хімічний аналіз лікарських засобів: навч. посібник
Фізична та колоїдна хімія: навч. посібник
Квантова хімія: навч. посібник
Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи (модуль 6): метод.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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17
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21
22
23
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26
27

рекомендації до лаборат. робіт
Геодезія: навч. посібник. Ч.3
Геодезія: навч. посібник. Ч. 4
Реакції конденсації в органічному синтезі: навч. посібник
Буковина туристична = Tourist Bukovyna
Країнознавство: метод. вказівки до практичних робіт
Країнознавство: навч. посібник: [у 4-х ч.]. Частина 1
Органічна хімія: реком. до лаб. робіт з орг. хімії
Олімпіадні задачі з географії та їх розв'язки
Подолання наслідків стихії - під громадський контроль: інформаційний
збірник за результатами моніторингу
Проблеми екологічного руслознавства: конспект лекцій. Ч. 2
Анатомія людини: робочий зошит
Біологія: Тварини: навч. посібник для лабораторного практикуму та
самостійної роботи
Біохімія спорту: методичний посібник
Вступ до фаху: (Екологія для студентів хімічних факультетів): навч.
посібник
Еколого-економічні проблеми сталого розвитку природокористування
Екологія рослин: метод. вказівки до лабораторних робіт
Лабораторні спеціалізації: навч.-метод. посібник
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: метод.
вказівки до лабор. і практ. занять
Генетика: навч. посібник
Парниковий ефект: уроки екології
Основи екології: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]
Ензимологія: навч. посібник
Багатокаскадні транзисторні підсилювачі: навч. метод. матеріал для
конструкторсько-розрахункового проектування
Комп'ютерна графіка: метод. вказівки до лабораторних робіт
Комп'ютерні системи штучного інтелекту: методичні вказівки до
лабораторних робіт
Комп'ютерна графіка: навчальний посібник
Основи електротехніки і радіоелектроніки: методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів
Основи інформатики та комп'ютерної техніки: навч. посібник
Основи логічного проектування цифрових пристроїв: навч. матеріал
для самост. опрацювання
Основи синтезу лікарських препаратів: метод. рекомендації
Підсилювач на польових транзисторах: навч.-метод. матеріал до
курсового проектування
Програмне забезпечення ЕОМ: метод. рекомендації до виконання
лаборат. робіт
Програмування для Microsoft Excel на Visual Basic for Applications
(VBA): методичні вказівки
Технології візуального й узагальненого програмування в С++ Builder:
навч. посібник
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Тепломасообмін: навч. посібник. Ч. 2
Фармацевтична хімія: метод. посібник
Хімічна технологія. Виробничі процеси: метод. посібник
Хімія барвників: навч. посібник
Цифрова схемотехніка: лабораторний практикум
Агровиробничі групи грунтів України: метод. рекомендації
Фітомеліорація: метод. рекомендації до семінар. занять
Майже все про харчування при різних захворюваннях. Ч. 5
Майже все про харчування, як засіб лікування. Ч. 6
Збірник клінічних задач із травматології: навч. посібник
Гостра серцева недостатність: основні прогностичні предиктори:
монографія
Інформаційні технології у медицині та фармації (практикум): навч.
посібник для студ. мед. і фармацевтичних факультетів вищ. мед. навч.
закладів ІV рівня акредитації
Ваш хребет. Пізнай себе - переможеш хворобу
Кров та імунна система дитини: навч. посібник
Практичні навички в неонатології: [Навч. посібник для семінарських і
практ. занять зі студентами мед. факультетів зі спеціальності
"Лікувальна справа", "Педіатрія"]
Кров та імунна система дитини: навч. посібник
Нервова система у дітей: навч. посібник для студ. та лікарів-інтернів
Хроническое легочное сердце: современные концепции
Національна структура населення етноконтактних зон: монографія
Населення Чернівецької області. 2008: статистичний збірник
Розподіл постійного населення Чернівецької області за статтю та віком.
Станом на 1 січня 2009 року: статистичний збірник
Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті
соціальної адаптації особистості
Надійність соціологічної інформації: навч. посібник
Соціологія: методичні рекомендації до курсу
Соціологія праці та зайнятості: метод. рекомендації
Тематичний словник-довідник з соціології
Жінки і чоловіки області: статистичний бюлетень
Теорія статистики: методичні вказівки до практичних робіт.
Історія середніх віків: У 2-х т. - Т.1. Раннє Середньовіччя: курс лекцій.
Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціальноекономічний, суспільний та освітній розвиток: автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.)
Буковина: спільна культурна спадщина = Bucovina: patrimoniul cultural
comun. - Чернівці: Місто, 2009. - 200 с. : кол. іл., фото. - (Книгу видано
в межах проекту TASIS "Спільна культурна спадщина" за фінансової
підтримки Європейського Союзу)
Культурні маршрути Suceava-Hotin = Itinerarii culturale Suceava - Hotin
= Cutural Itineraries Suceava - Hotin: відбір статей
Русинство: минуле і сучасність: [монографія]
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Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво):
монографія
Віхи історії рідної землі: публіцистичні статті
Ринки та ярмарки буковинської столиці: науково-популярний нарис
Січовий рух у Галичині й Буковині: 1900 - 1914 рр.
Священний курган край села: (Меморіал Пам'яті воїнам, які загинули
під час Ставчанської битви 1739 року)
Драчинці - колиска моїх батьків: збірка досліджень, спогадів та
бувальщин про село (присвячується 550-й річниці першої письмової
згадки про село Драчинці). - Чернiвцi: Місто, 2009. - 272 с.
Шрі-Ланка: країнознавчий портрет
Історія Стародавньої Греції та Риму: метод. рекомендації до практ.
занять
Історія України: хрестоматія для студ. вищих закладів освіти,
неісторичних спеціальностей
Козацька скарбниця: гетьманські читання. Вип. 5
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького
національного університету (13 - 14 травня 2009 р.). Історичні,
економічні та юридичні науки
Методичні рекомендації з курсу історії України: для студ.
неспеціальних факультетів
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу
історії України: (для студ. неспеціальних факультетів)
Симон Петлюра - редактор, журналіст, публіцист
Бесіди з катом
Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичного
коледжу по самостійному вивченню тем з історії України
Обпалені душі і серця. Діти війни Буковини: долі людські: документи,
спогади, роздуми
Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині.
Молдавський період. Частина 1. 1370 -1475
Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та
Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни):
матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 29-30 жовтня
2008 р.)
Питання історії України: збірник наукових праць. Т. 12
Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті
Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. і сучасна рецепція його доби:
програма міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю
від дня народження видатного українського філолога, культурного і
громадського діяча (19 - 21 лютого 2009 р., м. Чернівці
Гетьман Іван Мазепа: українсько - молдовсько - румунські шляхи =
Hatmanul Ivan Mazepa: caile ucrainene - moldo - romane
Цивілізації в історії людства: конспект лекцій: (для магістрантів
спеціальності 8.030301 "Історія"). Ч. 2
Полковник Петро Болбочан: видатні постаті в історії України
Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника
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Від Сараєва до Парижа. Буковинський Interregnum 1914-1921. [Ч. І] ; Ч.
ІІ. Між націоналізмом і толерантністю
VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція,
присвячена 140-річчю заснування першого українського культурноосвітнього товариства на Буковині " Руська бесіда" (Чернівці, 27-28
листопада 2009 р.): тези
Найкраща моя знахідка
Україна- Румунія- Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти
взаємин у контексті сучасних європейських процесів = Ucraina Romania - Moldova: aspecte istorice, politice si culturale ale relatiilor in
contextul proceselor europene actuale = Ukraine - Romania - Moldova:
historical, political and cultural aspects of their relations in the contemporary
european processes context : збірник наукових праць. Т. ІІІ
Українська Центральна Рада: (навч.-метод. посібник)
Чернівці - місто зустрічі культур і релігій: [навч. посібник до
факультативних курсів"Основи християнської етики" та "Історія
м.Чернівців" загальноосвітніх навч. закладів]
Хурбан, або Незбагненна певність: есеї
Історія управління фінансово-економічними відносинами на Буковині
Фактори і тенденції розвитку економічних зв'язків прикордоних
територій: монографія
Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України: [навч.
посібник для студ. вузів]
Валова продукція сільського господарства Чернівецької області у 2008
році: статистичний збірник
Валовий регіональний продукт Чернівецької області: статистичний
збірник
Валютне регулювання: навч. програма та методичні рекомендації
Вижниччина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми,
пріоритети : монографія
Герцаївський район у цифрах. 2008: статистичний збірник
Глибоцький район у цифрах. 2008: статистичний збірник
Економетрика: Лінійні моделі парної та множинної регресії: навч.
посібник [для студ. вищих навч. закл.]
Моделювання економіки: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]
Фінансова математика: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]
Діяльність малого підприємництва області у 2008 році: статистичний
бюлетень
Діяльність підприємництва Чернівецької області у 2008 році:
статистичний бюлетень
Діяльність суб'єктів малого підприємництва Чернівецької області у
2008 році: статистичний збірник
Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2001-2008 роки:
статистичний збірник
Економіка праці та соціально-трудові відносини (макроекономічний
аспект): навч. - метод. посібник
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Економіка України в умовах глобалізації: монографія
Економічна інформатика та комп'ютерна техніка: підручник
Ефективність використання земель за роки незалежності України:
економічна доповідь
Житлові умови населення області, 2008: статистичний збірник
Заставнівщина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Економічна та соціальна географія світу: навч. посібник
Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 5
Збір урожаю сільськогосподарських культур у Чернівецький області у
2008 р.: статистичний бюлетень
Зовнішня торгівля області товарами та послугами за 2008 рік:
статистичний збірник
Інноваційна діяльність в області у 2008 році: статистичний збірник
Каналізаційне господарство Чернівецької області у 2008 році:
статистичний бюлетень
Кельменеччина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Кіцманщина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Лісове та мисливське господарство області у 2008 році: економічна
доповідь
Логістика: методичні вказівки до лабораторних робіт
Маркетингова політика розподілу: методичні рекомендації
Менеджмент: модульна програма
Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації
вчителів української мови та літератури
Методичні рекомендації щодо здачі екзамену з дисципліни "Страхові
послуги" студентам заочної форми навчання
Найкращі практики фандрейзингу у сфері європейської інтеграції
Новоселицький район у цифрах. 2008: статистичний збірник
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Вип.
1(14). Економічні науки
Наявність сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
Чернівецької області на 1 січня 2009 р.: статистичний бюлетень
Оперативне планування у виробничих системах: навч.-метод. посібник
Організація бізнес- презентацій: метод. рекомендації
Основи охорони праці: навч. посібник
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств за 2008 рік: статистичний бюлетень
Паливно-енергетичні ресурси області за 2008 рік: статистичний збірник
Показники єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України по Чернівецькій області: статистичний бюлетень
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:
метод. рекомендації
Праця в Чернівецький області у 2008 році: статистичний збірник
Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах
евроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи: матеріали
Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
65-річчю Буковинської державної фінансової академії
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Промисловість Буковини у 2005-2008 роках: статистичний збірник
Промисловий маркетинг: навч.- метод. комплекс
Путильщина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Рекреалогія: письмові консультації
Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування
землекористувань на території сільської ради: метод. рекомендації
Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції
та світової фінансової кризи: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції молодих учених та студентів. 5 - 6 березня 2009
року
Рослинництво Чернівецької області у 2008 році: статистичний збірник
Сільське господарство області у 2008 році: [економічна доповідь]
Сільське господарство Чернівецької області у 2008 році: статистичний
сбірник
Сокирянщина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Соціальна робота у сфері ВІЛ|СНІДу і залежностей: = Soziale Arbeit im
Handlungsfeld HIV
Соціальний розвиток населення області. 2008: статистичний збірник
Сторожинецький район у цифрах. 2008: статистичний збірник
Стратегічний аналіз: навчально-методичний посібник
Соціально-економічна статистика: методичні вказівки до практичних
робіт
Соціально-економічна статистика: програма спецкурсу та плани
практичних і семінарських занять
Споживання основних продуктів харчування у 2008 році: статистичний
збірник
Статистичний щорічник Чернівецької області за 2008 рік
Стратегічний аналіз: модульна програма
Тваринництво Чернівецької області у 2008 році: статистичний збірник
Теорія кредиту. Навчальний посібник Чернівці: Рута, 2009. – 36 с.
Техніко-економічні розрахунки: метод. вказівки для виконання
дипломного проекту за напрямом " Гідротехніка ( Водні ресурси) "
Технічна оснащеність сільського господарства області у 2008 році:
[економічна доповідь]
Торгова мережа області та ії спеціалізація у 2008 році: статистичний
бюлетень
Торговельний маркетинг: навч.-метод. комплекс
Туризм, відпочинок та санаторно - курортне лікування в області:
статистичний збірник
Управління якістю: модульна програма
Фермерські господарства Чернівецької області у 2008 році:
статистичний збірник
Фінанси підприємства: навч. посібник
Хотинщина у цифрах. 2008: статистичний збірник
Чернівці у цифрах. 2008: статистичний збірник
Формування нових правил та принципів банківського нагляду в
Україні: монографія
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Бухгалтерський облік: практикум. -Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,
2009. - 224 с.
Гуртки з футболу в школі: навч. посібник
Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті:
підручник
Гігієнічні основи фізичного виховання: аспекти, рекомендації, заходи:
метод. посібник
Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах Буковини:
аналітично-стат. збірник
Комплекси загальнорозвиваючих вправ: метод. посібник
Легка атлетика: навч. - метод. посібник
Мандрівка Буковиною. Туристичні комплекси. Бази відпочинку.
Туристичні фірми.
Гігієнічне забезпечення окремих видів спорту: навч. посібник
Фізичне виховання - запорука здоров'я: методичний посібник
Проблематика засобів масової комунікації: конспект лекцій у 2-х ч. Ч. 1
Проблематика засобів масової комунікації: конспект лекцій у 2-х ч. Ч. 2
Проблематика ЗМК: навч.-метод. комплекс
Журналістика. Крізь розум і серце: архіви, спогади, інтерв'ю
Світять "Дністрові зорі "
Чернівці на поштових листівках 1896-1918 [Образотворчий матеріал] =
Chernivtsi in postcards = Czernowitz ist auf den Postkarten: з колекції
Геннадія Янковського
Виборчі технології: регіональний досвід
Бесcарабія та Буковина між миром і війною. Питання Буковини та
Бесcарабії в міжнародних відносинах, 1917 - 1940 рр.: монографія
Громадські організації у 2008 році: статистичний бюлетень
Політологія: навч.-метод. посібник
Молодіжні організації Буковини. 2009
Основи виховання дітей у Національній Скаутській Організації
України - Пласт: методичні рекомендації. Впровадження виховної
системи НСОУ - Пласт у загальноосвітні навчальні заклади
Пласт: минуле, сьогодення, майбутнє: збірник статей
Політологія ІІ: збірник текстів для самостійного опрацювання (для
заочного факультету): метод. розробка
Одного відкриття історія та хроніка
Виборча система України: навч.- метод. комплекс
Презумпції та фікції в податковому праві: [навч. посібник]
Визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття
земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням,
зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального
дозволу: метод. рекомендації
Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і
політична практика
Закони ХІІ таблиць: метод. матеріали
Закони Хаммурапі: метод. матеріали
Теорія держави і права: навч.-метод. посібник для студ. 1-го курсу
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Теорія держави та права: навч.-метод. посібник для студ. 1-го курсу
Докази та доказування в адміністративному судочинстві: монографія
Цивільне процесуальне право України: теоретичні завдання. Частина 1
Цивільне процесуальне право України: теоретичні завдання. Частина 2
Міжнародне законодавство: навч. - метод. комплекс
Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС: [монографія]
Салічна правда: метод. матеріали
Правове регулювання соціального партнерства в Україні: монографія
Історія митної справи на Буковині (XIII - початок XXI ст.)
Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус:
[монографія]
Цивільний захист: методичні вказівки
Культурологія. Термінологічний словник: навчальний посібник
Біблія і культура: збірник наукових статей, Вип.11
Шкільні музеї Буковини - хранителі людської пам'яті: (З досвіду
українознавчої роботи шкільних музеїв Чернівецької області)
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові
системи: колективна монографія
Валеологія з методикою викладання в початковій школі: метод.
рекомендації
Буковинська мала академія наук: тези наукових робіт
Внутрішкільний моніторинг: теоретично- практичний аспект:
(методично- довідковий збірник для керівників загальноосвітніх
навчальних закладів )
Основи наукових досліджень: навч. посібник
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного віку: навч.-метод.
посібник
Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт:
(навч. посібник)
Збірник диктантів з української мови і літератури та методичний
коментар щодо їх проведення
Збірник олімпіадних завдань з українознавства для учнів 7-11 класів
Збірник олімпіадних завдань із зарубіжної літератури
Зовнішнє незалежне оцінювання: практичний досвід: інформаційнометод. збірник з питань організації та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
Вища освіта і Болонський процес: навчально-метод. посібник
Кодекс честі у вищих навчальних закладах: від справжніх цінностей до справжнього професіоналізму: інформаційний збірник
Кафедра анатомії людини Буковинського державного медичного
університету: історичний нарис
Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Теоретичні та
методичні засади організації профільного навчання"
Науково-дослідна робота студентів із фізичної культури: метод.
рекомендації
Практикум із методики навчання біології: навч. посібник
Переддипломна практика та дипломна робота з маркетингу (з оцінкою
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за шкалою ECTS): метод. вказівки
Педагогічна практика з географії: програма
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області: (методичні
рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
системи загальної середньої освіти в 2009|2010 н.р.)
Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації
вчителів зарубіжної літератури
Матеріали міської науково- практичної конференції " Талант і
елітарність" ( секція вчителів початкових класів)
Методика навчання біології: навчальний посібник
Методичні рекомендації щодо розвитку творчих здібностей дитини
дошкільного віку за програмою творчого об'єднання раннього розвитку
дитини "Малюк" Чернівецького обласного центру естетичного
виховання "Юність Буковини"
Методологія наукових досліджень: програма курсу та теми практичних
робіт
На допомогу вчителю фізичної культури: методичний посібник (V - IX
класи)
Орієнтовні календарні плани з української мови і літератури для 9
класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою
навчання: (за новими програмами для 12-річної школи)
Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни: словник
Педагогіка: опорний конспект лекцій: навчально - методичний посібник
Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка": модульна технологія
вивчення курсу
Практикум з методики викладання іноземних мов: [посібник для
вчителів іноземних мов, студентів педагогічних спеціальностей]
Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і
виховання "особливої" дитини у школі: метод. посібник
Румунська мова. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями.
Державна підсумкова атестація. 11 клас
Кросворди з історії України в 5-8 класах: метод. посібник для вчителя
Стройові та загальнорозвиваючі вправи: метод. посібник
Урок: інноваційні та традиційні підходи: (методичний посібник)
Течія ії світла
Формування біологічних знань: допитливість, креативність,
компетентність: (посібник для вчителя)
Богословський стиль української мови у контексті стилістичної науки:
збірник науково-дидактичних праць
Стилістичний тренінг з основ перекладу: навч.- метод. посіб.
Rund um die welt: навч. посібник з німецької мови для географів
Німецькомовний практикум з економіки = Deutsche sprache in der
Wirtshaft: навч. посібник
Збірник словникових диктантів
Державна підсумкова атестація з української мови та методики
викладання української мови: навч.-метод. посібник
Слово - Речення - Текст: вибр. праці
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Deutsch testen: посібник для учнів 9-12 класів що вивчають німецьку
мову
Діалогічне мовлення = Culegere de exercitii: 1 - 4 класи
English for Law Students " What is Law?": навч. посібник
Завдання з аспектного перекладу: збірник фахових текстів з галузі
економіки для занять з усного та письмового німецько-українського
перекладу
Збірник завдань для підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання та олімпіад з англійської мови
Вступ до мовознавства: тести
Компендіум граматики німецької мови = Kompendium der deutschen
Grammatic: навч. посібник. Частина 1
Kompendium der deutschen Grammatik: Теіl 2.
Основи теоретичної граматики німецької мови: [навч. посібник для
студ. вищих навч. закл.]
Французька мова: практикум з граматики: навч. посібник для студ.
вищих навч. закл.
Тексти для аудіювання (3-4 класи)=Tekstlar Audirovaniye (3-4 klaslar
icin)
Німецька мова за професійним спрямуванням: практикум з філології
Німецька мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів]
Німецька мова. Практикум з курсу «Граматика»: Навчальний посібник
Німецька мова у сфері державного управління: фахові навчальні тексти
німецькою мовою для магістрів спеціальності "Державна служба"
Німецька мова. Фонетика: навч. посібник
Німецькомовне країнознавство = Deutschsprachige Landeskunde : навч.
посібник
Німецькомовні тексти для читання з елементами стилістичного аналізу:
навчальний посібник
Oculus vitae sapientia: біобібліографія до 60-річчя професора Ніни
Гуйванюк
Polityka bezpieczenstwa elektroenergetycznego Polski: przyszlosc a stan
obecny: практикум з польської мови
Практикум з польської мови
Проект з громадянської освіти Чернівецького інституту післядипломної
педагогічної освіти = The Chernivtsi in-service teacher training institute
civic education project: навч.-метод. посібник
Розмаїття думки і слова: актуальні проблеми розвитку та
функціонуваня української мови
Розмовна практика = Expression orale: навч. посібник
Розмовна практика: тексти та завдання
Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів
буковинських говірок: монографія
Старослов'янська мова: модульний курс: навч. -метод. посібник
Старославянский язык: учеб. пособие
Тематичні контрольні роботи з німецької мови: навч. посібник
Українська мова в тестах: збірник тренувальних завдань
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Українська система найменувань адресата мовлення: анотований
бібліографічний покажчик і загальна бібліографія
Українсько - кримськотатарський словник термінології.
Къырымтатарджа - украиндже лугъат терминологик: для
загальноосвітніх навч. закл. з навчанням мовами нац. меншин. 6000
термінів і понять.
Українсько-молдовський словник термінології. Moldovenesc - ucrainean
dictionar terminologic: для загальноосвітніх навч. закл. з навчанням
мовами нац. меншин. 6000 термінів і понять.
Українсько- польський словник термінології. Polsko - ukrainski slownik
terminow: для загальноосвітніх навч. закл. з навчанням мовами нац.
меншин. 6000 термінів і понять. - Книга - "перекрутка". - Чернiвцi:
Букрек, 2009. - 256 + 256 с.
Українсько- російський словник термінології. Русско - украинский
словарь терминологии : для загальноосвітніх навч. закл. з навчанням
мовами нац. меншин. 6000 термінів і понять.
Українсько-румунський словник термінології. Roman-ucrainean dictionar
terminologic : для загальноосвітніх навч. закл. з навчанням мовами нац.
меншин. 6000 термінів і понять.
Фахові тексти з німецької мови (для спеціальності "Фінанси і кредит"):
метод. вказівки та лексико-граматичні завдання
Латинська мова (ІІІ) . Уривки з античної літератури часів
стародавнього Риму = Limba latina (III)
Латинська мова (ІІ) Нариси з античної цивілізації Стародавнього Риму
= Limba latina (II). Elemente de civilizatie din perioada Romei antice: навч.
посібник
Мелодії серця: збірка поезій
Сучасна українська мова. Лексико-фонетичний та морфемнословотвірний рівні: навч.-метод. посібник
Гуцульські співаночки. Ч. 2
Українські народні казки. Книга 11. Казки Буковини
Українські народні казки. Книга 23. Казки Закарпаття
Українські народні казки. Книга 24. Казки Галичини
Українські народні казки. Книга 26. Казки Волині
Українські народні казки. Книга 27. Казки Поділля
Українські народні казки. Книга 33. Казки Наддніпрянщини
На пелюстках зірок: поезія Мірчі Лютика в українських перекладах
Віталія Колодія
Коронований словом (Штрихи до портрета Василя Мельника)
З думкою про поета Іліє Мотреску = Cu gandul la poetul Ilie Motrescu
Пречиста сльоза наша = Cea mai curata lacrima a noastra
Література Давнього Сходу: програма курсу, контрольні питання,
список текстів для читання, література
Русская литература в контексте мировых традиций: учеб. пособие
Русская фаустиана: учебное пособие
Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: Теоретикометодологічний погляд на сучасну практику словесної культури:
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[науковий посібник]
Чернівецький літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича:
буклет.
Поет любові і протесту
Березневий сніг = Zapada mieilor: антологія української прози
Сонячний зайчик: вірші для дітей дошкільного та шкільного віку
Буковинські поети - Тарасові Шевченку: літературно-художнє видання
листівок. [Комплект листівок].
Еврейские мелодии!: (Лирика, V часть воспоминаний)
Сто страниц о любви!: лирика, IV ч. - воспоминания
П'ять колосків: історична повість
Похідні безладу = Derivatele dezordinii : вірші
Розіп'ята веселка = Curcubeu rastignit : вірші
Мелодія серця: поезії
Норильське повстання: спогади і документи
Румба із КОМАНДАНТЕ: поезії
Избранное: в 3-х т. Т. 1
Избранное: в 3-х томах, Т.2
Избранное: в 3-х томах. Т. 3
Завія сльозоплину: вірші
Що душа наспівала: поезії
Казки перелісок: казки для дітей мол. та сер. шк. віку
А день у вічність відплива: вибране: поезія, проза
Золотий вальс: поезії, лірика
Безконечник: поезії
Природа = Natur = Nature = Natura: новела
ВатРасина
Перо в облозі часу: книга публіцистики
Весняний передзвін
Крізь віки і долі: поезія, проза, публіцистика: збірка творів переможців
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням
Таємниця печери Фаруза: казки для дітей мол. та сер. шк. віку
Трутодні: байки
У їхній долі своя струна: проза
Жіночий атлас. Чоловічий глобус
Росою тиша миє очі: поезія
Поетична червона книга України = Poetics of endangered species Ukraine:
[антологія поезії]. - Чернiвцi: Букрек, 2009. - 108 с.
Мандри прадавньої казки: (казки та оповідання): для учнів молодшої та
середньої ланки
Біль і гнів: вірші
Музика чорної вишні...: поетично-сповідальне освідчення
Моє житіє та нечиста сила
Жінка на тлі моря: романи
Любовь моя - Революция...: документально-художественная повесть о
французском революционере Сен-Жюсте
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Ковчег для метеликів: новели
Твори, Т. 1 : Поезія, Ч. 2: Ліро-епічні та епічні твори
Симон Петлюра: історичний роман. Кн. 2. На приспаному вулкаі
Яричевський Сильвестр Ігнатійович. Твори
Таня: проза
Благословенна матір'ю дорога: поезії
Світ пісенної краси
Архітектура Чернівців XІХ - першої половини ХХ століття
Буковинська інструментальна музика: навч. посібник
"Буковинські зустрічі": традиції толерантності
Роями линуть мелодій звуки: штрихи до портрета Михайла Мафтуляка,
заслуженого працівника культури України
Земля моя рідна- це букова віть: творчий звіт майстрів мистецтв і
художніх колективів Чернівецької області
З піснею в серці: пісенник. - Чернiвцi: Рута, 2009. - 624 с.
Іван Балан [Образотворчий матеріал]: Каталог творів: малярство,
оформлення книги, графіка
Івасюк Володимир. Музичні твори (до 60-річчя від дня народження)
[Ноти]
Тобі співаю, Україно!: авторський збірник (Хорові твори, вокальні
ансамблі, солоспіви)
Мальовнича Україна [Образотворчий матеріал]: всеукраїнська художня
виставка. У рамках шевченківського літературно-мистецького свята "В
сім'ї вольній, новій" на Буковині. 2009
Народні майстри Буковини: мистецький довідник
Ой заграй нам трембітонько: народні пісні Вижницького району
Чернівецької області
Співай, наш краю!: пісні
Плішка А. В. Власні хорові твори
1 Триєнале " Український фолькмодерн 2009" = 1 Triennal "Ukrainian
folkmodern 2009": каталог виставки
Співай, моя Буковино: українські народні пісні Південної Буковини
Хорова музика : Хрестоматія з диригування: навч. посібник
Хоровий словник: довідник - посібник
Церковні піснеспіви: Для однорідного чоловічого хору: навч. посібник
Чоловіча хорова капела "Дзвін"
Юрій Гіна: Музичне краєзнавство Буковини. - Хрестоматія. Навчальний
посібник до курсу "Музичне краєзнавство"Випуск 6
Богословський вісник: збірник наукових праць. Вип. 2
Життя в законі добра і зла
Загальне релігієзнавство: навч.-метод. посібник
Історія помісних православних церков: навч. - метод. рекомендації. Ч.
1. Диптихіальні Церкви
Історія Української Православної Церкви на теренах Буковини в
новітній період (1990-2008 рр.). - Чернiвцi: Вид. відділ ЧернівецькоБуковинської єпархії, 2009. - 84 с.
Едмунд Гуссерль як засновник феноменології: методичні рекомендації
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Буття
Генотексти: роздуми філософа
Від глобалізації- до реальної гуманізації суспільства: збірник наукових
статей
Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея: матеріали
міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. м. Чернівці
Основи психології. Основи педагогіки: [навч.-метод. посібник для студ.
вищих мед. навч. закл. IVрівня акредитації]
Спецпрактикум з соціальної психології: робочий зошит №1
Психологія емоцій: курс лекцій
Психологічний супровід професійного удосконалення педагогічих
працівників: методичний посібник для психологів і соціальних
педагогів
Психологія екстремальних ситуацій: Тероризм: метод. рекомендації до
практ. занять
Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навч.-метод.
посібник
Практикум з психології: навч. посібник
Психологія здоров'я: навчальний посібник [для студ. ВНЗ]
Екзистенційна психологія: навч. посібник
Буковина: краєзнавчий бібліографічний покажчик літератури про
Чернівецьку область за 2008 рік
Книга Буковини: анотований каталог видань 2008 року. (З фондів
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М.Івасюка). Вип. 1
Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2010 році):
бібліографічний покажчик
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