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Метабібліографія бібліотеки Волинського національного університету ім. 

Лесі Українки. 2021 р. [Електронний ресурс] : покажч. бібліогр. посіб. / Волин. 

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

дані. – Луцьк, 2022. – 16 с. 

 

Представлено відомості про поточні, науково-допоміжні, рекомендаційні, 

універсальні, галузеві та інші бібліографічні посібники, підготовлені 

інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки у 

2021 р.  
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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 2021 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 (75 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. Захист інформації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 139 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19879  

005 Управління. Менеджмент 

2. Сучасні вимоги до складання та оформлення документів [Електронний 

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

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

2020. – 53 назви. – Режим доступу: 

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

 

01 Бібліографія. Бібліографічні покажчики 

013 Бібліографії певних груп (колективів) авторів 

3. Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників 

і студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки за 

2017 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2017 р. / Волин. нац. 

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

дані. – Луцьк, 2021. – 2290 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19369  

4. Праці професорсько-викладацького складу кафедри української мови 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний 

ресурс] : бібліогр. покажч. до 50-річчя від часу заснування каф. / Волин. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. укр. мови, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук 

; упоряд.: Н. О. Данилюк, Т. Є. Масицька. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 

2021. – 303 с. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19345  

 

016 Галузева бібліографія 

016:01 Метабібліографія 

5. Метабібліографія бібліотеки Волинського національного університету ім. 

Лесі Українки. 2020 р. [Електронний ресурс] : покажч. бібліогр. посіб. / 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 68 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19368  

016:929 Біобібліографія 

6. Маргарита Василівна Жуйкова [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 

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

упоряд. М. В. Жуйкова. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 60 с. – 

(Біобібліографія вчених Волинського національного університету імені Лесі 

Українки). – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19621  

  

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19879
http://194.44.187.2/eljourn/1/suchvymogy.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19369
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19345
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19368
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19621
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7. Жолт Олександрович Кормош [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 

до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т хімії, 

екології та фармації, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. 

– Луцьк, 2021. – 157 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки). – 

Р 

8. Кулинич Мирослава Богданівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 

/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Н. Боячук. – 

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 44 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ 

ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19519  

9. Валентина Антонівна Ущина [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 43 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ 

ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19556  

10. Федосов Сергій Анатолійович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 

до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. С. А. Федосов. – Електрон. текст. дані. – 

Луцьк, 2021. – 65 с. – (Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки). - 

Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19439 

11. Шабала Ярослав Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – 

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 42 с. – (Біобібліографія вчених 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки). – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19231  

12. Шульга Світлана Анатоліївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. С. А. 

Шульга. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 37 с. – (Біобібліографія 

вчених Волинського національного університету імені Лесі Українки). – 

Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19363 

 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

13. Любов Борисівна Хавкіна: штрихи до портрета [Електронний ресурс ] : 

персон. бібліогр. пам’ятка до 150-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т 

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

Луцьк, 2021. – 12 назв. – Режим доступу: 

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

 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

14. Музейні центри світу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 83 назви. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19628  

 

  

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19519
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19556
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19439
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19231
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19363
http://194.44.187.2/eljourn/1/havkina.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19628
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070 Газети. Преса. Журналістика 

15. Мова ворожнечі у засобах масової інформації [Електронний ресурс] : наук.-

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

уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 25 назв. – Режим 

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

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 
130.2 Філософія культури. Системи культури. Культурологія 

16. Культурна пам’ять і освіта [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

– Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 44 назви. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19627  

17. Сучасна комунікативна філософія [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 57 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18656 

159.9. Психологія 

18. Вплив емоційного інтелекту на соціально-психологічну адаптацію юнаків 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 

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

Луцьк, 2021. – 22 назви. – Режим доступу: 

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

19. Гендерні відмінності у професійному самовизначенні старшокласників 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 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/gender.pdf 

20. Емоційні стани працівників медичних установ в період пандемії 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 

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

Луцьк, 2021. – 23 назви. – Режим доступу: 

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

21. Психологічна експертиза [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

– Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 80 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19629  

22. Психологічна травма [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 33 назви. – Режим доступу: 

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

23. Психологічні особливості впливу мас-медіа на харчові адикції дівчат 

підліткового віку [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 

/ Волин. 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/psyhos_masmedia.pdf 

http://194.44.187.2/eljourn/1/mova_vorozn.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19627
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18656
http://194.44.187.2/eljourn/1/adaptac.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/gender.pdf. 
http://194.44.187.2/eljourn/1/emoc_stan.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19629
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhotravma.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhos_masmedia.pdf. 
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24. Психологічні особливості особистісного розвитку підлітків (булінг, 

міжособистісні конфлікти) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

список літ. / Волин. 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/psyhos_osrozv.pdf 

25. Психологія опанувальної поведінки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 42 назви. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18654  

26. Психологія статі та сексуальності [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 92 назви. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19354  

27. Редукція професійного вигорання вчителя фізичної культури [Електронний 

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

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

2021. – 26 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/redukciia.pdf  

28. Розвиток емоцій та почуттів у дитини дошкільного віку засобами казки 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 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/rozv_emociy.pdf 

29. Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 83 

назви. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19469  

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
31 Демографія. Соціологія. Статистика 

30. Соціологічна концепція повсякденного життя Альфреда Шюца 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 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/soc_alfreda.pdf 

31. Соціологія покоління [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 138 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19625 

33 Економіка. Економічні науки 

32. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний 

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

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

2021. – 68 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/buhoblved.pdf  

33. Міжнародна конкурентоспроможність [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. міжнар. екон. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18654
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19354
http://194.44.187.2/eljourn/1/redukciia.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/rozv_emociy.pdf. 
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19469
http://194.44.187.2/eljourn/1/soc_alfreda.pdf. 
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19625ь
http://194.44.187.2/eljourn/1/buhoblved.pdf
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відносин та управління проектами, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 130 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19876  

34. Тіньова економіка [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 30 назв. – Режим доступу: 

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

35. Управління збутовою діяльністю торговельного підприємства [Електронний 

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

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

2021. – 21 назва. – Режим доступу: 

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

36. Управління системою адміністративного менеджменту на підприємстві 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 

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

Луцьк, 2021. – 23 назви. – Режим доступу: 

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

35 Державне адміністративне управління 

37. Інформаційна безпека та засоби масової інформації [Електронний ресурс] : 

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

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 85 

назв. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18653 

36 Духовні та матеріальні життєві потреби 

38. Соціальна робота з сім’єю [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

– Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 154 назви. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19878  

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39. Методика експертної діяльності в освіті [Електронний ресурс] : наук.-

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

уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 27 назв. – Режим 

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

40. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики в 

початковій школі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 27 назв. – Режим доступу: 

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

41. Підготовка вчителя початкових класів до формування предметних 

компетенцій молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ" [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 

/ Волин. 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/pidgot_vchytel.pdf 

42. Проектна діяльність в навчальних закладах (дошкільні навчальні заклади, 

початкова школа) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 

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

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19876
http://194.44.187.2/eljourn/1/tin_ekonom.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/upravl_zbut.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/upravl_syst.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18653
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19878
http://194.44.187.2/eljourn/1/met_eksp_osvita.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/oszast_intehn.pdf. 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pidgot_vchytel.pdf
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Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 32 назви. – Режим доступу: 

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

43. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами математики 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 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/rozv_tvzd.pdf 

44. Сучасні методи навчання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

– Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 224 назви. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19468  

45. Сучасні методики навчання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 42 назви. – Режим 

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

46. Теоретичні та практичні аспекти створення інклюзивного освітнього 

середовища на заняттях з іноземних мов [Електронний ресурс] : наук.-

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

уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 23 назви. – 

Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/inkl_osvita.pdf  

47. Формування лідерських якостей молодших школярів у позаурочній роботі 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 

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

Луцьк, 2021. – 25 назв. – Режим доступу: 

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

48. Формування медіаграмотності учнів початкових класів у процесі навчання 

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

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 39 назв. – Режим доступу: 

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

39 Етнологія. Етнографія 

49. Побут стародавніх римлян [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 30 назв. – Режим доступу: 

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

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
5(01) Природничі науки в цілому 

50. Екологічні наслідки забруднення морського середовища [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 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/ekolog_naslid.pdf 

51. Заповідна справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

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

http://194.44.187.2/eljourn/1/proektna_diyaln.pdf. 
http://194.44.187.2/eljourn/1/rozv_tvzd.pdf. 
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19468
http://194.44.187.2/eljourn/1/metodyky.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/inkl_osvita.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/lider_mol.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/mediahramotn.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/pobut_rymlan.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/ekolog_naslid.pdf. 
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Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 226 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19356  

52. Імунофлюоресцентний метод індикації та ідентифікації ентероінвазивних 

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

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 27 назв. – Режим доступу: 

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

53. Йозеф Панек (1880–1961) [Електронний ресурс] : біобібліогр. нарис до 140-

річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 

уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – Бібліогр.: 6 назв. 

– Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ypanek.pdf 

54. Флористика і гербарна справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 28 назв. – Режим доступу: 

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

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

61 Медичні науки 

55. Загальна патологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. фіз. терапії та ерготерапії, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. О. Я. Андрійчук. – Електрон. текст. 

дані. – Луцьк, 2021. – 159 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19626  

56. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, Навч.-наук. мед. ін-т, Каф. фіз. терапії та ерготерапії, 

Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 53 

назви. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19397  

57. Лікувальний та реабілітаційний масаж [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 58 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19351  

58. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, Каф. фіз. терапії та ерготерапії, Бібліотека ; уклад. Л. П. 

Дейнека ; упоряд. О. Я. Андрійчук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. –  

186 назв. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19467  

59. Патологічна фізіологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

– Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 166 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19877  

60. Преформовані фізичні чинники [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Навч.-наук. мед. ін-т, 

Каф. фіз. терапії та ерготерапії, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19356
http://194.44.187.2/eljourn/1/imunofl_metod.pdf. 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ypanek.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/florystyka.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19626
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19397
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19351
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19467
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19877
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О. Я. Андрійчук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 91 назва. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19398  

61. Семіотика з основами пропедевтики [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 36 назв. – Режим 

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

62. Фармакологія за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т, Навч.-наук. мед. ін-т, Каф. фіз. 

терапії та ерготерапії, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. О. Я. 

Андрійчук. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 88 назв. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19396 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ІГРИ. СПОРТ 

63. Основи декоративного розпису [Електронний ресурс] : наук.-допом. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 171 назва. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19465  

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Лінгвістика та література. Філологія 

64. Ораторське мистецтво, мистецтво публічного виступу (історія, поради, його 

роль у діяльності вчителя) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 35 назв. – Режим доступу: 

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

81 Мовознавство. Мови 

65. Основи психолінгвістики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2020. – 69 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18655  

82 Художня література. Літературознавство 
66. Вчений-філолог з Волині Агатангел Юхимович Кримський [Електронний 

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

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 27 назв. – Режим доступу: 

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

67. Інформ-реліз «Монументальна Шевченкіана» [Електронний ресурс] / 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 63 назви. – Режим доступу: 

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

68. Історичні романи Вальтера Скотта: особливості поетики [Електронний 

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

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19398
http://194.44.187.2/eljourn/1/semiotyka.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19396
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19465
http://194.44.187.2/eljourn/1/orator.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18655
http://194.44.187.2/eljourn/1/krymskyi.pdf. 
http://194.44.187.2/eljourn/1/shevchenko_monument.pdf
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Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 

2021. – 41 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/scott.pdf 

69. Лесезнавство у працях науковців, аспірантів, студентів та співробітників 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (1970–2020 

рр.) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 150-річчя від 

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

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 741 назва. – Режим 

доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19000 

70. Марсель Пруст (1871–1922) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 

пам’ятка / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 

Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 27 назв. – Режим доступу: 

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

71. Василь Стефаник – майстер соціально-психологічної новели [Електронний 

ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. до 150-річчя від дня народж. / 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 35 назв. – Режим доступу: 

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

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
93/94 Історія 

72. Барон Федір Штейнгель: особистість і науковець [Електронний ресурс] : 

біобібліогр. ескіз до 150-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

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

2020. – 14 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Shtengel.pdf  

73. Військова історія України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. історії України та 

археології, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Рудянин. – Електрон. 

текст. дані. – Луцьк, 2021. – 247 назв. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19352  

74. Історія науки і техніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології та нац. 

безпеки, Каф. історії України та археології, Бібліотека ; укладач Л. Дейнека 

; упоряд. І. Рудянин. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 131 назва. – 

Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19466  

75. Столипінська реформа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 

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

Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 18 назв. – Режим доступу: 

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

 

http://194.44.187.2/eljourn/1/scott.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19000
http://194.44.187.2/eljourn/1/prust.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/stefanyk.pdf
http://194.44.187.2/eljourn/1/Shtengel.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19352
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19466
http://194.44.187.2/eljourn/1/stopyr_reforma.pdf


 13 

ПОКАЖЧИК НАЗВ 
 

Барон Федір Штейнгель: особистість і науковець     72 

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності      32 

 

Військова історія України     73 

Вплив емоційного інтелекту на соціально-психологічну адаптацію юнаків      18 

Вчений-філолог з Волині Агатангел Юхимович Кримський     66 

 

Гендерні відмінності у професійному самовизначенні старшокласників      19 

 

Екологічні наслідки забруднення морського середовища     50 

Емоційні стани працівників медичних установ в період пандемії      20 

 

Маргарита Василівна Жуйкова     6 

 

Загальна патологія      55 

Заповідна справа     51 

Захист інформації     1 

 

Імунофлюоресцентний метод індикації та ідентифікації ентероінвазивних 

кампілобактерій     52 

Інформаційна безпека та засоби масової інформації      37 

Інформ-реліз «Монументальна Шевченкіана»      67 

Історичні романи Вальтера Скотта: особливості поетики     68 

Історія науки і техніки     74 

 

Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація      56 

Жолт Олександрович Кормош      7 

Кулинич Мирослава Богданівна       8 

Культурна пам’ять і освіта      16 

 

Лесезнавство у працях науковців, аспірантів, студентів та співробітників 

Волинського національного університету імені Лесі Українки      69 

Лікувальний та реабілітаційний масаж     57 

 

Метабібліографія бібліотеки Волинського національного університету ім. Лесі 

Українки. 2020 р.      5 

Методика експертної діяльності в освіті      39 

Міжнародна конкурентоспроможність      33 

Мова ворожнечі у засобах масової інформації     15 

Музейні центри світу     14 

 



 14 

Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників і 

студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки за 2017 

рік     3 

 

Ораторське мистецтво, мистецтво публічного виступу      64 

Основи декоративного розпису      63 

Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії     58 

Основи психолінгвістики     65 

Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики в 

початковій школі      40 

 

Йозеф Панек      53 

Патологічна фізіологія     59 

Підготовка вчителя початкових класів до формування предметних компетенцій 

молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу "Я досліджую світ"      

41 

Побут стародавніх римлян     49 

Праці професорсько-викладацького складу кафедри української мови 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки      4 

Преформовані фізичні чинники     60 

Проектна діяльність в навчальних закладах (дошкільні навчальні заклади, 

початкова школа)      42 

Марсель Пруст      70 

Психологічна експертиза      21 

Психологічна травма      22 

Психологічні особливості впливу мас-медіа на харчові адикції дівчат 

підліткового віку      23 

Психологічні особливості особистісного розвитку підлітків (булінг, 

міжособистісні конфлікти)      24 

Психологія опанувальної поведінки     25 

Психологія статі та сексуальності     26 

 

Редукція професійного вигорання вчителя фізичної культури      27 

Розвиток емоцій та почуттів у дитини дошкільного віку засобами казки      28 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами математики      43 

 

Семіотика з основами пропедевтики     61 

Соціальна робота з сім’єю       38 

Соціологічна концепція повсякденного життя Альфреда Шюца      30 

Соціологія покоління      31 

Василь Стефаник – майстер соціально-психологічної новели     71 

Столипінська реформа     75 

Сучасна комунікативна філософія      17 

Сучасні вимоги до складання та оформлення документів      2 

Сучасні методи навчання     44 

Сучасні методики навчання     45 



 15 

 

Теоретичні та практичні аспекти створення інклюзивного освітнього 

середовища на заняттях з іноземних мов      46 

Тіньова економіка      34 

Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях      29 

 

Управління збутовою діяльністю торговельного підприємства       35 

Управління системою адміністративного менеджменту на підприємстві      36 

Валентина Антонівна Ущина      9 

 

Фармакологія за професійним спрямуванням     62 

Федосов Сергій Анатолійович     10 

Флористика і гербарна справа     54 

Формування лідерських якостей молодших школярів у позаурочній  

роботі      47 

Формування медіаграмотності учнів початкових класів у процесі навчання 

інформатики     48 

 

Любов Борисівна Хавкіна      13 

 

Шабала Ярослав Миколайович      11 

Шульга Світлана Анатоліївна     12 

 
 

 

 
 


