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Передмова 

У щорічнику «Метабібліографія бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки», 

що виходить з 2016 року, представлено інформацію про посібники, 

підготовлені бібліотекою у 2020 р. Видання інформує про бібліографічні 

посібники різної видової і жанрової палітри, подано, зокрема, відомості про 

науково-допоміжні, рекомендаційні, універсальні, галузеві та інші, які були 

укладені працівниками бібліотеки в поточному році. 

Увесь масив бібліографічних описів (68 бібзаписів) групуються 

відповідно до «Універсальної десяткової класифікації». 

Бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію матеріалів. Для 

зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв укладених 

посібників. 

Цільове призначення представленого видання досить широке. 

Покажчик допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку 

можна використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть 

суттєву допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 

обслуговуванні читачів (забезпечить складний бібліографічний пошук). 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. 

Очислювальна техніка. Оброблення даних 

1. Еволюція матеріальних носіїв інформації [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 33 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/evol_matnosiiv.pdf  

2. Розпізнавання зорових образів засобами нейромереж [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 25 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/rozpizn_zorobr.pdf  

 

01 Бібліографія. Бібліографічні покажчики 

013 Бібліографії певних груп (колективів) авторів 

3. Вибрані праці професорсько-викладацького складу факультету фізичної 

культури, спорту та здоров'я Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 

50-річчя ювілею факультету / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т 

фізичної культури, спорту та здоров'я, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; 

упоряд. Н. О. Бєлікова. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 500 с. - 

Допом. покажч. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18551  

4. Праці професорсько-викладацького складу кафедри економіки, безпеки 

та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 

10-річчя ювілею кафедри / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. 

економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, Бібліотека ; 

уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. О. М. Полінкевич. - Електрон. текст. дані. - 

Луцьк, 2020. - 368 с. - Допом. покажч. – Режим доступу: 

http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17182  

 

016 Галузева бібліографія 

016:01 Метабібліографія 

5. Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки. 2019 р. [Електронний ресурс] : покажч. 

бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т і. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 

Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 136 назв ; покажч. назв. – 

Режим доступу: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16758  

 

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/evol_matnosiiv.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/rozpizn_zorobr.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18551
http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17182
http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16758
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016:929 Біобібліографія 

6. Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності 

[Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до ювілею / Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, Каф. музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності, Бібліотека ; уклад. С. В. Чибирак ; упоряд. І. П. 

Сидорук. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 300 с. - Допом. покажч. – 

(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. 

Лесі Українки). - Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18525  

7. Алла Адамівна Дмитренко [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 

до ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук, 

Т. Ю. Гула ; упоряд. А. А. Дмитренко. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 

118 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17716  

8. Іванців Володимир Васильович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 

Сидорук. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 45 с. - Допом. покажч. – 

(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету ім. 

Лесі Українки). - Режим доступу: 

http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17176  

9. Крамар Юрій Вікторович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 

ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 36 с. - (Біобібліографія вчених 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18532 . - допом. покажч. 

10. Моклиця Марія Василівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 

до 65-річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. В. Моклиця. - Електрон. текст. 

дані. - Луцьк, 2020. - 58 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17730  

11. Павліха Наталія Володимирівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 

Сидорук ; упоряд. Н. В. Павліха. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 116 

с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18528  

12. Полінкевич Оксана Миколаївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 

Сидорук ; упоряд. О. М. Полінкевич. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 

321 с. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки). - Допом. покажч. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17616 . 

 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18525
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17716
http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17176
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18532
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17730
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18528
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17616
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06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

13. Становлення та розвиток меморіальних музеїв [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 33 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/stanrozv_memor.pdf . - 33 

назви. 

 

070 Газети. Преса. Журналістика 

14. Гендерна журналістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 48 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/henderna_journ.pdf  

15. Есеїстика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 51 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/eseistyka.pdf  

16. Журналістська етика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 51 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/journ_etyka.pdf  

17. Корпоративні та галузеві медіа [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 40 назв. – Режим 

доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/korporat_galuzevi.pdf 

18. Медіакритика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/mediakrytyka.pdf  

19. Мова українських інтернет-видань в контексті сучасних мовних норм 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т і. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - 

Луцьк, 2020. – 38 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/internet_vyd.pdf  

20. Наукова й освітня журналістика в Україні [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 20 

назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/nauk_osvitna.pdf  

21. Теорія та історія соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 67 

назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/teoriataistoria.pdf  

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/stanrozv_memor.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/henderna_journ.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/eseistyka.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/journ_etyka.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/korporat_galuzevi.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/mediakrytyka.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/internet_vyd.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/nauk_osvitna.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/teoriataistoria.pdf
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22. Радіожурналістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 

- Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 61 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/radioghurnal.pdf  

23. Спортивна журналістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/sportghurnal.pdf . - 35 назв. 

24. Фотожурналістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 

- Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/fotoghurnal.pdf  

 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

159.9. Психологія 

25. Вікові і гендерні особливості дослідження емоційного інтелекту у дітей 

з особливими потребами [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. даані. - Луцьк, 2020. – 34 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/vikovi_emocii.pdf  

26. Вікові і гендерні особливості дослідження поведінкового (соціального) 

інтелекту у дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 49 

назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vikovi_genderni.pdf  

27. Передопераційна тривожність у стоматології [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 34 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/peredoperac.pdf  

28. Психологічні особливості переживання, любові та ненависті у 

подружній парі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 41 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhosoblper.pdf  

29. Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-

т, Ф-т психології та соціології, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. 

текст. дані. - Луцьк, 2020. – 74 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhopr_profvyg.pdf  

30. Формування емоційного інтелекту молодших школярів в процесі 

позакласної виховної роботи [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/form_ei.pdf  

 

http://194.44.187.2/eljourn/1/radioghurnal.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/sportghurnal.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/fotoghurnal.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/vikovi_emocii.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/vikovi_genderni.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/peredoperac.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhosoblper.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhopr_profvyg.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/form_ei.pdf
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2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

31. Релігійний символізм [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 153 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/religijnyj_sym.pdf  

 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32. Демографічна ситуація у містах Волинської області [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 47 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/demograf_syt.pdf  

33. Документна інформація в системі соціальної комунікації [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/dokument_inf.pdf  

 

33 Економіка. Економічні науки 

34. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки бізнесу [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лксі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 75 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/infanalit_zab.pdf  

 

34 Право. Юриспруденція 

35. Адвокатська таємниця [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 23 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/advok_taemn.pdf  

36. Досудовий захист трудових прав працівників [Електронний ресурс] : 

наук-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 92 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/dosud_zahyst.pdf  

37. Захист персональних даних [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 65 назв. – Режим 

доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zah_persdanyh.pdf  

38. Професійна діяльність адвоката [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 23 назви. – Режим 

доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_advokata.pdf  

 

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/religijnyj_sym.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/demograf_syt.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/dokument_inf.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/infanalit_zab.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/advok_taemn.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/dosud_zahyst.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/zah_persdanyh.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_advokata.pdf
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36 Духовні та матеріальні життєві потреби 

39. Соціальна робота в громаді [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т пед. освіти та соц. роботи, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - Режим 

доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_robgrom.pdf . - 167 назви. 

40. Формування професійної мобільності соціальних працівників 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. – 50 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/formprofmob.pdf  

 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

41. Взаємодія школи та сім'ї як важлива складова формування особистості 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/vzaem_shkoly.pdf  

42. Використання творів В. Сухомлинського у вихованні духовності 

молодших школярів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 

- Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 42 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/suhomlyns.pdf  

43. Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток особистості 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека,. - Електрон. текст. 

дані. - Луцьк, 2020. – 48 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/estet.pdf  

44. Вплив сімейного виховання на становлення особистості дитини 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. – 35 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/vplyv_simey.pdf  

45. Гра на уроках як метод організації навчання [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. – 34 назви. – Луцьк, 

2020. - Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/gra.pdf  

46. Організація і методика проведення занять із домашнього 

(індивідуального) читання англомовної літератури зі студентами 

університету [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 

Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 31 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/orgmet_proved.pdf  

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_robgrom.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/formprofmob.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/vzaem_shkoly.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/suhomlyns.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/estet.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/vplyv_simey.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/gra.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/orgmet_proved.pdf
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47. Соціальне гувернерство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т пед. освіти та соц. 

роботи, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. 

– 156 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_guvern.pdf  

 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Гідрологія 

48. Океанологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 183 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/okeanologia.pdf  

 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

61 Медичні науки 

49. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-

т ім. Лесі Українки, Ф-т хімії, екології та фармації, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 125 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/toxyk_him.pdf  

 

62 Машинобудування. Техніка в цілому 

50. Корифей зварювальних технологій [Електронний ресурс] : рекомендац. 

бібліогр. список літ. до 150-річчя від дня народж. Є. О. Патона / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. 

дані. - Луцьк, 2020. – 24 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/paton_2020.pdf  

 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Лінгвістика та літератури. Філологія 

51. Гендерна лінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/henderna_lingv.pdf . - 27 назв. 

52. Когнітивна лінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 76 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/kog_lingv.pdf  

 

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_guvern.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/okeanologia.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/toxyk_him.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/paton_2020.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/henderna_lingv.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/kog_lingv.pdf


11 

81 Мовознавство. Мови 

53. Багатокомпонентні речення та їх роль в організації художніх текстів 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. - Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bahatok.pdf . - 26 

назв. 

54. Лексико-семантична характеристика наукової термінології 

[Електронний ресурс] : наук-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. – 30 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/leks_semant.pdf  

55. Складнопідрядні речення міри і ступеня [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 23 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/spr_miry.pdf  

56. Судова лінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 

- Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 24 назви. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/sudova_linhv.pdf  

 

82 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

82.09 Літературна критика. Літературні дослідження 

57. Белетризована біографія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 26 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/beletr_biograf.pdf  

 

821.100(09) Світова література. Літературна критика 

58. Айзек Азімов (1920-1992) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 

пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 22 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/asimov.pdf  

59. Вербалізація концепту жінка у творах Е. Ожешко [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 35 

назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/verbalizacia.pdf  

 

821.161.2.09 Українська література. Літературна критика 

60. Епістолярій Уласа Самчука [Електронний ресурс] : рекомендац. 

бібліогр. список до 115-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - 

Луцьк, 2020. – 20 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/samchuk.pdf  

  

http://194.44.187.2/eljourn/1/bahatok.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/leks_semant.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/spr_miry.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/sudova_linhv.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/beletr_biograf.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/asimov.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/verbalizacia.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/samchuk.pdf
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61. Сергій Жадан: життя і творчість [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 46 назв. – Режим 

доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Zhadan.pdf  

62. Юрій Іздрик: штрихи до літературного портрета [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 32 

назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/izdryk.pdf  

63. Літературний портрет Маріанни Кіяновської [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 25 

назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kiianovska.pdf  

64. Між традицією і модерном : штрихи до портрета В. Герасим'юка 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. 

- Луцьк, 2020. – 35 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/herasymiuk.pdf  

65. Володимир Перетц: штрихи до історії життя і наукової спадщини 

[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. до 150-річчя від дня 

народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. – 26 назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/peretc.pdf  

66. Світ слова Ліни Костенко [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 

покажч. до 90-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. - 245 назв ; покажч. назв. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/lina_kostenko.pdf 

67. Сторінками музичної Шевченкіани [Електронний ресурс] : рекомендац. 

бібліогр. список літ. до дня народж. Т. Г. Шевченка / Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - 

Луцьк, 2020. – 31 назва. – Режим доступу: 

http://194.44.187.2/eljourn/1/shevchenko_muzyka.pdf  

68. Струни поетичної ліри : Інтимна лірика Лесі Українки [Електронний 

ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 

2020. – 24 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/lesya_int.pdf  

http://194.44.187.2/eljourn/1/Zhadan.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/izdryk.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kiianovska.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/herasymiuk.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/peretc.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/lina_kostenko.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/shevchenko_muzyka.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/lesya_int.pdf
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Покажчик назв 

 
 

Адвокатська таємниця     35 

Айзек Азімов     58 

 

Багатокомпонентні речення та їх роль в організації художніх текстів     53 

Белетризована біографія     57 

Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності     6 

 

Вербалізація концепту жінка у творах Е. Ожешко      59 

Взаємодія школи та сім'ї як важлива складова формування особистості      41 

Вибрані праці професорсько-викладацького складу факультету фізичної 

культури, спорту та здоров'я Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки     3 

Використання творів В. Сухомлинського у вихованні духовності молодших 

школярів      42 

Вікові і гендерні особливості дослідження емоційного інтелекту у дітей з 

особливими потребами      25 

Вікові і гендерні особливості дослідження поведінкового (соціального) 

інтелекту у дітей з особливими потребами      26 

Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток особистості      43 

Вплив сімейного виховання на становлення особистості дитини      44 

 

Гендерна журналістика       14 

Гендерна лінгвістика     51 

Гра на уроках як метод організації навчання      45 

 

Демографічна ситуація у містах Волинської області     32 

Алла Адамівна Дмитренко     7 

Документна інформація в системі соціальної комунікації     33 

Досудовий захист трудових прав працівників      36 

 

Еволюція матеріальних носіїв інформації      1 

Епістолярій Уласа Самчука      60 

Есеїстика     15 

 

Сергій Жадан: життя і творчість      61 

Журналістська етика     16 

 

Захист персональних даних     37 

 

Іванців Володимир Васильович     8 

Юрій Іздрик: штрихи до літературного портрета      62 
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Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки бізнесу     34 

 

Когнітивна лінгвістика      52 

Корифей зварювальних технологій     50 

Корпоративні та галузеві медіа     17 

Крамар Юрій Вікторович     9 

 

Лексико-семантична характеристика наукової термінології     54 

Літературний портрет Маріанни Кіяновської      63 

 

Медіакритика     18 

Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки. 2019 р.     5 

Між традицією і модерном : штрихи до портрета В. Герасим'юка      64 

Мова українських інтернет-видань в контексті сучасних мовних норм     19 

Моклиця Марія Василівна     10 

 

Наукова й освітня журналістика в Україні      20 

 

Океанологія     48 

Організація і методика проведення занять із домашнього (індивідуального) 

читання англомовної літератури зі студентами університету      46 

 

Павліха Наталія Володимирівна     11 

Передопераційна тривожність у стоматології     27 

Володимир Перетц: штрихи до історії життя і наукової спадщини      65 

Полінкевич Оксана Миколаївна     12 

Праці професорсько-викладацького складу кафедри економіки, безпеки та 

інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки     4 

Професійна діяльність адвоката     38 

Психологічні особливості переживання, любові та ненависті у подружній 

парі     28 

Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій     29 

 

Радіожурналістика     22 

Релігійний символізм     31 

Розпізнавання зорових образів засобами нейромереж      2 

 

Світ слова Ліни Костенко      66 

Складнопідрядні речення міри і ступеня      55 

Соціальна робота в громаді      39 

Соціальне гувернерство      47 

Спортивна журналістика     23 

Становлення та розвиток меморіальних музеїв     13 
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Сторінками музичної Шевченкіани      67 

Струни поетичної ліри : Інтимна лірика Лесі Українки      68 

Судова лінгвістика      56 

 

Теорія та історія соціальних комунікацій      21 

Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів     49 

 

Формування емоційного інтелекту молодших школярів в процесі позакласної 

виховної роботи     30 

Формування професійної мобільності соціальних працівників      40 

Фотожурналістика     24 

 


