МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ ХАРКІВЩИНИ
корпоративний електронний ресурс
Бібліографічна продукція
Наукової бібліотеки
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Бази даних
1.

Бібліотека електронних копій раритетних видань [Електронний ресурс] : [база
даних містить бібліогр. описи та електрон. аналоги вид. з фонду від. рідкіс. кн. та
дис. наук. б-ки ун-ту] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Центр інформ.
технологій, Наук. б-ка ; створена за ініціативи ректора В. Я. Тація. – Електрон. дані
(8000 бібліогр. записів та електрон. копій). — Харків, 2010– . — До 2015 р.
оновлення щоміс. — Режим доступу: http://oldlib.nlu.edu.ua, авторизація (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з з титул. екрана.
Анотація. Бібліотека електронних копій раритетних видань – база даних, яка містить
електронні аналоги видань з фонду відділу рідкісних книг та дисертацій наукової бібліотеки
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Створена за ініціативи
ректора університету В. Я. Тація. Формується з метою розкриття раритетних фондів відділу
рідкісних відань бібліотеки вишу в інтернет-просторі.
Призначена широкому колу науковців, у тому числі ученим-правознавцям, юристампрактикам, аспірантам.
Ключові слова: бази даних, Наукова бібліотека Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, бібліотечні фонди, рідкісні видання, раритетні видання, електронні
колекції, харківська правова школа.
Зміст: Представники харківської правової школи (видання XIX – початку XX ст.);
Підручники XIX – початку ХХ ст.; Рідкісні видання середини ХХ ст.; Зібрання газет початку ХХ
ст.; Стародруки.

2.

Електронний каталог наукової бібліотеки Національного юридичного
універститету імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [база даних містить
відомості про всі види літ., що надходять до фонду б-ки] / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; АБІС "ІРБІС". – Електрон. дані (517997 бібліогр.
записів : 1,89 Гб). — Харків, 1999– . — Оновлюється щоден. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/cgibin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FM
T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Електронний каталог (ЕК) – базова основа інформаційного середовища
університету. Формується за допомогою АБІС "ІРБІС". Відображає понад 500 000 документів з
фонду наукової бібліотеки: книг, збірників наукових праць, рідкісних видань, дисертацій,
авторефератів, наукових статей, електронних документів тощо. Забезпечує доступ до понад
4000 повнотекстових науково-освітніх документів у локальній мережі вузу.
Дозволяє працювати з інформаційним контентом цілодобово та замовляти книги
дистанційно. На інтерфейсі ЕК для користувачів представлені: інструкція з методики
багатоаспектного пошуку інформації; оnline-консультування та оформлення електронного
замовлення.

ЕК бібліотеки – переможець Всеукраїнського конкурсу електронних каталогів на сайтах
бібліотек України 2013 р. у номінації “Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки
навчального закладу” та посів перше місце у ТОП-10 електронних каталогів на сайтах
бібліотек України за рейтингом в абсолютному заліку (протокол УБА № 6 від 26.09.2013 р.)
Ключові слова: електронні каталоги, електронне замовлення, Наукова бібліотека
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

3.

eNULAUIR – електронний архів-репозитарій Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [база даних містить
облік. записи та електрон. аналоги наук. пр. наук.-пед. складу та співробітників унту] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; DSpace. – Електрон. текст.
дані (10177 облік. записів : 14,1 Гб). — Харків, 2012– . — Оновлюється щоден. —
ISSN 2311-9012. — Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого eNULAUIR – структуроване сховище галузевої інформації, що містить
великий масив наукових текстів учених та співробітників університету в електронному
форматі.
Формується з метою підвищення академічної веб-присутністі вишу у глобальних наукових
комунікаціях, інтеграції правової науки та наукових здобутків учених в e-Science.
Призначений широкому колу науковців, у тому числі ученим-правознавцям, юристампрактикам, аспірантам, а також бібліотечним фахівцям.
Ключові слова: репозитарії, бази даних, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, наукові видання, навчальні видання, рідкісні видання, бібліотечні фонди, електронні
колекції.
Зміст: Автореферати; Дисертації; Наукові видання: збірники наукових праць, матеріали
конференцій, Колективні монографії; Праці вчених кафедр: монографії, наукові статті, тези,
доповіді; Праці співробітників бібліотеки: бібліографічні видання, матеріали конференцій,
наукові статті, регламентуюча документація; Праці співробітників НДІ НАПрН України;
Проекти та статути; Наукові роботи студентів; Фонди навчальних видань: навчальні видання,
навчально-методичні посібники, підручники, програми навчальних дисциплін; Фонди рідкісних
видань.

Проблемно-орієнтовані предметні банки знань
4.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : проблем.-орієнт. предмет. банк
знань / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
М. Я. Жуковська ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — Електрон.
текст. дані. — Харків, 2012. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/
index.php?option=com_k2&view=item&id=1100:administratyvne-pravo&Itemid=130,
локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Банк знань включає повні тексти підручників, навчально-методичних
посібників, кодексів, монографій та наукових статей, матеріалів конференцій, судової практики
тощо. Ресурс зорієнтовано на допомогу індивідуальній роботі студентів у самостійному
вивченні навчальної дисципліни "Адміністративне право".
Призначений для студентів 2 курсу денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
адміністративне право України.

5.

Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни [Електронний ресурс] :
до Року ветеранів ВВВ 1941–1945 рр. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого, Бібліотека ; [уклад. : О. І. Самофал, В. В. Щабельник ; ред. Н. П. Пасмор ;
інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2010. — Режим

доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1102:istoriia-derzhavy-i-prava-ukrainy&Itemid=130, локальний (дата звернення:
10.01.2014). — Назва з титул. екрана.
Анотація. В електронному ресурсі розкриті питання основних етапів суспільного та
державного ладу, законності та права, суду і прокуратури в Україні у 1941–1945 рр. Включені
повні тексти навчальних, наукових джерел, нормативних документів, веб-адреси історичних
порталів, архівів, музеїв тощо.
Призначений для студентів 1 курсу на допомогу вивчення теми "Держава і право України
в роки Великої Вітчизняної війни" навчальної дисципліни "Історія держави і права України".
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
історія держави і права України, історія України, Велика Вітчизняна війна (1941–1945).
Зміст: Участь Української РСР у Великій Вітчизняній війні проти фашистської
Німеччини: Найвищі органи влади і управління УРСР, Місцеві органи влади і управління,
Окупаційний режим в Україні. Рух Опору; Особливості розвитку права Української РСР в роки
Великої Вітчизняної війни: Джерела права, Основні галузі права; Міжнародна діяльність УРСР.
Українська РСР – член-засновник ООН; Адреси веб-сайтів.

6.

Духовні процеси в українській культурі XIV – першої половини XVII ст.
[Електронний ресурс] : повні тексти матеріалів до лекції / Нац. юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека ; [уклад.: М. Я. Жуковська, О. М. Рибалова ; ред.
Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані. — Харків,
2010. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=
item&id=1103:istoriia-ukrainskoi-kultury&Itemid=130, локальний (дата звернення:
10.01.2014). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Включені повні тексти з наукових, навчальних та енциклопедичних джерел,
хрестоматійні матеріали, літературні твори тощо до лекції "Духовні процеси в українській
культурі XIV – першої половини XVII ст. ".
Призначений студентам 1–2 курсу для вивчення навчальної дисципліни "Історія
української культури".
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
історія культури України, духовні процеси, українська нація.
Зміст: Особливості культурного розвитку України у складі Литовсько-Руської та
Польської держав; Духовна консолідація, формування української нації; Духовні цінності
козацької спільноти; Літературні джерела XIV – першої половини XVII ст.

7.

Електронні підручники та навчально-методичні посібники з навчальної
дисципліни "Англійська мова" [Електронний ресурс] : (репозитор. ресурс для
поглибл. вивч. англ. мови) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого,
Бібліотека. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2008. — Режим доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1101:anhliiskamova&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Репозиторний ресурс для поглибленого вивчення навчальної дисципліни
"Англійська мова". Включає електронні підручники, навчально-методичні посібники, навчальні
тексти тощо.
Призначений для студентів 1–2 курсів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
англійська мова, вивчення іноземних мов.

8.

Кримінальне право. Вип. 3 [Електронний ресурс] : проблем.-орієнт. предмет. банк
знань / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
Л. В. Покусай ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. — Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2012.
—
Режим
доступу:

http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1105:kryminalnepravo&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Банк знань включає повні тексти підручників, навчально-методичних
посібників, кодексів, монографій, матеріалів конференцій, наукових статей, судової практики.
Ресурс зорієнтовано на допомогу самостійній роботі студентів у вивченні навчальної
дисципліни "Кримінальне право України".
Призначений для студентів 2–3 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
кримінальне право України.

9.

Повнотекстові книги, статті та юридична практика з навчальної дисципліни
"Кримінальне право". Вип. 1 [Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост.
роботи студентів) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2007.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1105:kryminalnepravo&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Структурований повнотекстовий ресурс для самостійного вивчення
студентами навчальної дисципліни "Кримінальне право України". Включає повні тексти
монографій, наукових статей та судової практики.
Призначений для студентів 2–3 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
кримінальне право України.

10.

Повнотекстові книги, статті та юридична практика з навчальної дисципліни
"Кримінальне право". Вип. 2 [Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост.
роботи студентів) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2008.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1105:kryminalnepravo&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Другий випуск ресурсу для самостійного вивчення студентами навчальної
дисципліни "Кримінальне право України". Включає електронні версії підручників, навчальнометодичних посібників, монографій, матеріалів конференцій, наукових статей, судової
практики, які надійшли до фонду бібліотеки у 2007–2008 рр.
Призначений для студентів 2–3 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
кримінальне право України.

11.

Повнотекстові книги, статті та юридична практика з навчальної дисципліни
"Кримінальний процес" [Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост.
роботи студентів) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2008.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1104:kryminalnyi
-protses&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Ресурс включає повні тексти підручників, навчально-методичних посібників,
кодексів, монографій та наукових статей, матеріалів конференцій, судової практики.
Зорієнтований на самостійне вивчення студентами навчальної дисципліни "Кримінальний процес
України".
Призначений для студентів 3–4 курсу денних та заочних факультетів.

Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
кримінальний процес України.

12.

Повнотекстові книги, статті та юридична практика з навчальної дисципліни
"Цивільне право". Вип. 1 [Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост.
роботи студентів) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2007.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1107:tsyvilnepravo&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Репозиторний ресурс створений для індивідуального вивчення студентами
навчальної дисципліни "Цивільне право України". Включає повні тексти підручників, навчальних
посібників, монографій, наукових статей, матеріалів конференцій, судової практики тощо.
Призначений для студентів 2–3 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
цивільне право України.
Зміст: Загальні положення цивільного права; Цивільні правовідносини; Здійснення та
захист суб’єктивних цивільних прав; Право власності та інші речові права; Спадкове право;
Право інтелектуальної власності; Зобов’язальне право; Газета “Юридичний вісник України” –
2006 р.; Судова практика.

13.

Повнотекстові книги, статті та юридична практика з навчальної дисципліни
"Цивільне право". Вип. 2 [Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост.
роботи студентів) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2008.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1107:tsyvilnepravo&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.01.2014). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Другий випуск ресурсу для самостійного вивчення студентами навчальної
дисципліни "Цивільне право України". Включає електронні версії підручників, навчальнометодичних посібників, монографій, кодексів, наукових статей, судової практики, які надійшли
до фонду бібліотеки у 2007–2008 рр.
Призначений для студентів 2–3 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
цивільне право.

14.

Повнотекстові книги та статті з навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
[Електронний ресурс] : (електрон. ресурс для самост. роботи студентів) / Нац.
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека. — Електрон. текст. дані. —
Харків, 2008. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1106:teoriia-derzhavy-i-prava&Itemid=130, локальний (дата
звернення: 10.01.2014). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Репозиторний ресурс для самостійного вивчення студентами навчальної
дисципліни "Теорія держави і права". Включає повні тексти підручників, навчальних посібників,
монографій, наукових статей тощо.
Призначений для студентів 1–2 курсів денних та заочних факультетів.
Ключові слова: проблемно-орієнтовані предметні банки знань, репозиторні ресурси,
теорія держави і права.

Інформаційно-бібліографічні ресурси
15.

Галерея [нових надходжень] [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, Наук. б-ка. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2012– . — Оновлюється

постійно.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=itemlist&task=category&id=38:galereya&Itemid=123, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Галерея презентує нові надходження за поточний місяць до фонду наукової
бібліотеки Університету: офіційні, наукові, науково-практичні, навчальні, літературнохудожні, довідкові, бібліографічні видання. Представлені цифрові копії книжкових обкладинок,
бібліографічні описи документів та їх зміст.
Інформація призначена ученим-правознавцям, аспірантам, студентам.
Ключові слова: нові надходження, бібліотечні фонди, Наукова бібліотека Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

16.

eLEGALIUM – колекція рідкісних видань [Електронний ресурс] : [імідж. колекція
вид. XVIII – середини XX ст. з фонду наук. б-ки ун-ту] / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [ідея і менеджмент Н. П. Пасмор ; уклад.:
О. О. Будецька, Л. Г. Зоря, З. М. Карась, О. І. Самофал ; інж. оформл.:
Л. В. Кашаєва, С. А. Шахова]. — Електрон. текст. дані (197 файлів). — Харків,
—
Оновлюється
щоріч.
—
Режим
доступу:
2012– .
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ta
sk=category&id=270&Itemid=126, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. eLEGALIUM – електронна іміджева колекція рідкісних видань бібліотеки
університету (лат. lēgālis – зібрання законів, правових текстів). Формується з метою
популяризації праць відомих харківських вчених-правознавців, видань Харківського юридичного
інституту, раритетних фондів відділу рідкісних відань та дисертацій наукової бібліотеки.
Містить електронні копії (або їх фрагменти) видань XVIІI – середини ХХ ст.
Призначена ученим-правознавцям, аспірантам, студентам, юристам-практикам та
широкому колу науковців.
Ключові слова: Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, бібліотечні фонди, рідкісні видання, електронні колекції, харківська правова
школа, імідж бібліотеки.
Зміст: Представники харківської правової школи (видання XIX – початку XX ст.);
Підручники XIX – початку ХХ ст.; Рідкісні видання середини ХХ ст.; Зібрання газет початку ХХ
ст.; Стародруки.

17.

Монографії вчених Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого у фонді наукової бібліотеки [Електронний ресурс] : інформ. дайджест /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад. В. В. Брагінська ; ред.
Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — Електрон. текст. дані. — Харків,
2011– . — Виходить щоріч. До 2015 р. назва: Монографії вчених Національного
університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=
category&id=34:informaczijnij-dajdzhest&Itemid=123, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
2011, 2010 рік; 2012, 2011 рік; 2013, 2012 рік; 2014, 2013 рік; 2015, 2014 рік; 2016,
2015 рік.
Анотація. До інформаційного дайджесту включено бібліографічні описи монографій та
вибраних праць вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які
надійшли до фонду наукової бібліотеки за попередній рік.
Призначений ученим, аспірантам, студентам і юристам-практикам.
Ключові слова: інформаційні дайджести, нові надходження, бібліотечні фонди, Наукова
бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

18.

Наукометрія. Бібліометрія [Електронний ресурс] : електрон. ресурс для науковців
/ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад. О. І. Самофал ; наук.
ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — Електрон. дані. — Харків,
2013– . — Оновлюється постійно. До 2015 р. назва: Міжнародні наукометричні
бази
даних
та
системи.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ta
sk=category&id=273&Itemid=202, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Структурований електронний ресурс включає інформацію про: міжнародні
наукометричні бази даних (Web of Science, SCOPUS, EBSCO); національні індекси наукового
цитування (Index Copernicus, РИНЦ, УІНЦ); наукові журнали, що входять до наукометричних
БД; пошукову систему GoogleАкадемия; наукометричні показники, за якими проводяться
кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності та продуктивності вченого.
Наводяться корисні посилання на повні тексти документів.
Призначений науковцям.
Ключові слова: міжнародні наукометричні бази даних, Web of Science, SCOPUS, EBSCO,
Index Copernicus (IC), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Український індекс
наукового цитування (УІНЦ), GoogleАкадемия, наукометричні показники автора, індекс
цитування, індекс Гірша (h-index), імпакт-фактор журналу, наукові праці, цитування, міжнародні
ідентифікатори учених, ORCID, Researcher ID, транслітерація, бібліометрика.
Зміст: Наукометрія; Наукометричні бази даних: Web of Science, SCOPUS, EBSCO, Index
Copernicus (IC), РИНЦ; Український індекс наукового цитування; Пошукова система
GoogleАкадемия; Наукометричні показники автора; Міжнародні ідентифікатори учених: ORCID,
Researcher ID; Бібліометрика української науки; Транслітерація; Оформлення списку
використаної літератури (References) у міжнародних журналах; Правові журнали у міжнародних
наукометричних базах даних.

19.

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи [Електронний ресурс] / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.: М. Я. Жуковська,
О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. – Електрон. текст.
дані. — Харків, 2010– . — Оновлюється щокв. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ta
sk=category&id=26&Itemid=275 (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана. Назва з екрана.
Анотація. Електронний ресурс структурно містить: нормативно-правові документи
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України; переліки та форми
документів, що використовуються при атестації науковців; наукові фахові видання України та
Росії; державні стандарти України (ДСТУ) до оформлення дисертаційних робіт; вимоги до
оформлення та опублікування статей; зразки бібліографічного опису документів згідно
держстандарту тощо.
Призначений докторантам, аспірантам, здобувачам, а також вченим-правознавцям для
підготовки та оформлення наукової роботи.
Ключові слова: атестація наукових кадрів, державні стандарти України, оформлення
наукових робіт, наукові праці, посилання, фахові видання.
Зміст: Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань (витяг); Паспорти спеціальностей галузі “Юридичні науки”; Нормативна
документація з питань атестації наукових кадрів; Про теми дисертаційних робіт (лист М-ва
освіти і науки України від 14.02.2013 р. № 1/9-116); Переліки тем дисертаційних досліджень з
проблем держави і права (затв. у 1995–2013 рр.); Перелік наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (витяг); Перелік
електронних фахових видань України (витяг); Перелік провідних рецензованих наукових
журналів і видань Росії (витяг) ; Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук; Вимоги до опублікування наукових статей у фахових

виданнях; Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій; Державні стандарти
України (ДСТУ) до оформлення дисертаційних робіт; Приклади оформлення бібліографічного
опису документів згідно Державного стандарту України (ДСТУ 7.1:2006); Правила оформлення
посилань на архівні документи; Бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики з
фонду наукової бібліотеки Університету; Права та обов’язки аспірантів (І. А. Некрасса,
С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк); Заохочення обдарованих аспірантів вищих навчальних закладів
(І. А. Некрасса, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк).

20. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого в публікаціях
[Електронний ресурс] : прес-кліпінг / Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого, Наук.
б-ка ; уклад.: О. І. Самофал, І. П. Зарвирог ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл.
Л. В. Кашаєва. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2009– . — Виходить щоріч. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
71:pres-kliping-nu-yuau-im-ya-mudrogo-v-publikacziyax&Itemid=127, вільний (дата
звернення: 14.06.2016). – Назва з титул. екрана.
2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік.
Анотація. Прес-кліпінг публікацій про Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого починаючи з 1999 року.
Призначений для всіх, кого цікавить історія та сьогодення вузу.
Ключові слова: прес-кліпінги, Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Зміст: Лауреати державних нагород, премій, конкурсів; Рейтинг вузів України;
Професорсько-викладацький склад; Пам’яті вчених-правознавців; Історія та сьогодення
університету; Експертна діяльність; Наукова діяльність; Участь у міжнародних, національних,
міжрегіональних виставках; Наукова бібліотека університету; Культурно-просвітницька
діяльність; Спортивна робота.

21.

Систематизований бюлетень нових надходжень [Електронний ресурс] / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад. В. В. Брагінська ; ред.
Н. П. Пасмор]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2006– . — Виходить 6 разів на
рік;
до
2012 р
щокв.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=3
2:byuleten-novix-nadxodzhen&Itemid=123, вільний (дата звернення: 14.06.2016). —
Назва з титул. екрана.
2006, січень–березень, квітень–серпень, вересень–грудень; 2007, січень–березень,
квітень–червень, липень–вересень, жовтень–грудень; 2008, січень–березень,
квітень–червень, липень–вересень, жовтень–грудень; 2009, січень–березень,
квітень–червень, липень–вересень, жовтень–грудень; 2010, січень–березень,
квітень–червень, липень–вересень, жовтень–грудень; 2011, січень–березень,
квітень–червень, липень–вересень, жовтень–грудень; 2012, січень, лютий–
березень, квітень–травень, червень–серпень, вересень–жовтень, листопад–грудень;
2013, січень–лютий, березень–квітень, травень–червень, липень–серпень,
вересень–жовтень, листопад–грудень; 2014, січень–лютий, березень–квітень,
травень–червень, липень–серпень, вересень–жовтень, листопад–грудень; 2015,
лютий–квітень, травень–червень, липень–серпень, вересень–жовтень, листопад–
грудень.
Анотація. Бюлетень надає інформацію про нові надходження до фонду бібліотеки
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Матеріал систематизовано
за видами видань, а в підрозділах – за тематичними рубриками таблиці ББК, у межах
підрозділів – за алфавітом. Крім бібліографічних описів документів наводяться шифри та
відомості про місце зберігання видань та наявність електронних версій.

Призначено для наукової, навчальної, довідково-бібліографічної та практичної діяльності
науковців і студентів.
Ключові слова: бюлетень нових надходжень, нові надходження, бібліотечні фонди,
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Зміст: Дисертації та автореферати дисертацій; Наукові та навчальні видання; Довідкові
видання; Бібліографічні видання; Електронні ресурси.

22.

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК)
[Електронний ресурс] : [СЕНМК містить електрон. аналоги навч.-метод. літ. з навч.
дисциплін відповідно до стандартів підгот. фахівців з права] / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад. Т. В. Марцун ; інж. оформл. С. А. Шахова.
— Електрон. текст. дані. — Харків, 2012– . — Оновлюється щоміс. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=
category&task=category&id=56&Itemid=151, вільний (дата звернення: 10.07.2016).
— Назва з титул. екрана.
Анотація. Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК) –
консолідований електронний продукт створений науковою бібліотекою, кафедрами та
редакційно-видавничим відділом університету на допомогу студентам всіх форм навчання для
самостійного вивчення навчальних дисциплін дистанційно.
Містить повнотекстові версії підручників, навчально-методичних посібників,
хрестоматій, матеріалів судової практики тощо, адаптованих до вивчення нормативних та
вибіркових навчальних дисциплін, а також сертифікатних освітніх професійних програм.
Призначений для студентів вузу денної і заочної форм навчання.
Ключові слова: бібліотечні фонди, навчально-методичні комплекси, навчально-методичні
видання, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Зміст: Кафедри: адміністративного права, адміністративного права та адміністративної
діяльності, господарського права, державного будівництва, екологічного права, економічної
теорії, земельного та аграрного права, іноземних мов (№ 1, № 2, № 3), історії держави і права
України та зарубіжних країн, конституційного права України, криміналістики, кримінального
права (№ 1, № 2), кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової
діяльності, кримінології та кримінально-виконавчого права, культурології, логіки, міжнародного
права, організації судових та правоохоронних органів, соціології та політології, теорії держави і
права, трудового права, фізичного виховання, філософії, фінансового права, цивільного права
(№ 1, № 2), цивільного процесу; Факультети: правосуддя, міжнародно-правовий, військовоюридичний; Iнститут пiслядипломної освіти; Сертифікатні освітні професійні програми; Для
підготовки аспірантів і пошукувачів.

Бібліографічні покажчики
23.

Вчені та співробітники Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого – кавалери і лауреати державних нагород, всеукраїнських та регіональних
премій, конкурсів [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.: М. Я. Жуковська, Н. М. Журавель,
О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Електрон. текст.
дані (44 файла : 59 МВ). – Харків, 2009– . – Оновлюється щоріч. До 2015 р. назва:
Вчені та співробітники Національного універститету "Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого" – кавалери і лауреати державних нагород, премій,
конкурсів.
–
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1393:vcheni-ta-spivrobitnyky-kavalery-i-laureaty&Itemid=127,
вільний (дата звернення: 14.06.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Електронний тематичний рекомендаційний бібліографічний покажчик –
іміджевий проект, в якому зібрана і систематизована інформація про наукові, освітні,
культурні, архітектурні та спортивні досягнення університету у вигляді державних звань,

орденів, медалей, премій, регіональних нагород та інших відзнак. Мета видання – найбільш повно
відобразити інформацію про переможців, лауреатів та кавалерів державних, регіональних
нагород, премій, конкурсів тощо; зробити електронний ресурс відкритим та доступним в
інтернет-просторі.
Укладачі отримали диплом переможця конкурсу Харківського зонального методичного
об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації "Бібліотекар року – 2015" у номінації "За
кращий іміджевий проект".
Призначений широкому колу користувачів, яких цікавить історія та сьогодення
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, розвиток юридичної науки і
освіти у Харківському регіоні та в Україні.
Ключові слова: бібліографічні посібники, бібліографічні покажчики, харківська правова
школа, науково-педагогічні-працівники, вчені-правознавці, співробітники університету,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, лауреати державних нагород,
кавалери орденів, переможці конкурсів, державні нагороди України, державні премії України,
почесні звання України, нагороди Української Православної церкви; конкурси.
Зміст: Передмова; Державні нагороди України: Звання Герой України, Ордени України
(князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", Богдана Хмельницького, княгині Ольги), Медалі України
("За працю і звитягу"), Почесні звання України (Народний артист України, Заслужений артист
України, Заслужений будівельник України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений діяч
науки і техніки України, Заслужений працівник культури України, Заслужений працівник освіти
України, Заслужений юрист України), Державні премії України (Національна премія України
імені Тараса Шевченка, Державна премія України в галузі науки і техніки, Державна премія
України в галузі архітектури); Нагороди вищих органів державної влади України для молодих
вчених: Премія Президента України для молодих вчених, Премія Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок, Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України; Нагороди місцевих органів державної влади, наукових та освітніх закладів,
громадських організацій України: Почесні відзнаки (Слобожанська слава, Орден Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Орден "Патріот Вітчизни", Орден Пошани),
Почесні звання (Почесний громадянин, Видатний юрист України, Заслужений професор
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); Нагороди Української
Православної Церкви: ордени (святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого,
святого рівноапостольного князя Володимира, преподобного Нестора Літописця, Різдво
Христове – 2000); Всеукраїнські та регіональні конкурси: Загальнонаціональна програма
"Людина року", Всеукраїнські конкурси (Юрист року, Кращий нотаріус року, Краще юридичне
видання, Премія імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні,
Премія імені Ярослава Мудрого), Регіональні конкурси (Рейтинг "Харків'янин року", Рейтинг
"Харків'янин століття", Вища школа Харківщини – кращі імена, Бібліотекар року); Алфавітний
покажчик; Довідково-енциклопедичні видання; Перелік умовних позначень.

24.

Гордон Володимир Михайлович, 1871–1926 [Електронний ресурс] : персон.
бібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. бка ; [уклад.: О. І. Самофал, Л. Г. Зоря ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл.
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані (26 файлів : 850 Мб). — Харків, 2013. –
32 с. : іл. — (Харківська правова школа ; вип. 1). — Режим доступу:
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2730, вільний (дата звернення: 10.07.2016).
— Назва з титул. екрана.
Анотація. Серія електронних персональних бібліографічних покажчиків "Представники
харківської правової школи" започаткована з метою забезпечення найбільшої повноти
відображення наукової спадщини вчених-правознавців Харківщини, матеріалів про їх життєвий
шлях та науково-педагогічну діяльність. Є складовою електронної іміджевої колекції рідкісних
видань ХІХ – початку ХХ ст. "The representatives of the Kharkov Law School".
Перший покажчик серії присвячений одному із засновників харківської наукової школи
правознавців, доктору цивільного права, академіку Української академії наук Гордону
Володимиру Михайловичу (1871–1926).

Матеріали, представлені в основній частині покажчика, систематизуються за розділами:
праці вченого (наукові видання, рецензії, навчальні видання, коментарі, довідкові видання);
публікації про його життя, наукову та педагогічну діяльність, всередині рубрик – у
хронологічному порядку, в рамках року – в алфавітному порядку за назвами. Науково-довідковий
апарат складається зі змісту, передмови, вступної статті, інформації про основні дати
життя та діяльності вченого, основної частини, алфавітного покажчика назв творів.
Використовується система гіперпосилань на електронні версії документів.
Призначений вченим-правознавцям, студентам та юристам-практикам.
Біобібліографічне видання переможець конкурсу “Бібліотекар року 2013” у номінації “За
кращий бібліографічний покажчик”.
Ключові слова: бібліографічні посібники, персональні бібліографічні покажчики,
харківська правова школа, вчені-правознавці, Гордон Володимир Михайлович (1871–1926)
Зміст: Передмова; Професор Володимир Михайлович Гордон та наука права (Кристер А.);
Основні дати життя та діяльності В. М. Гордона; Праці В. М. Гордона; Публікації про життя,
наукову та та педагогічну діяльність В. М. Гордона; Алфавітний покажчик назв праць
В. М. Гордона.

25.

Палієнко Микола Іванович, 1869–1937 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр.
покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.:
О. О. Будецька, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл.
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані (20 файлів, 228,747 МВ). — Харків, 2014.
— 27 с. : іл. — (Представники харківської правової школи ; вип. 2). — Режим
доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6552, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Електронні персональні бібліографічні покажчики серії "Представники
харківської правової школи" створюються бібліотекою з метою ознайомлення наукової
спільноти з науковою спадщиною учених-правознавців Харківщини, матеріалами про їх
життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність. Є складовою електронної іміджевої колекції
рідкісних видань ХVІІІ – середини ХХ століття eLEGALIUM.
Другий покажчик серії присвячений українському правознавцю, доктору державного права,
професору, академіку Всеукраїнської академії наук Палієнку Миколі Івановичу (1869–1937),
одному з авторів Конституції Української РСР.
У біобібліографічному виданні відображені праці вченого: дисертації, монографії, лекції,
навчальні програми, наукові переклади, статті, рецензії та публікації про нього.
Призначений ученим-правознавцям, аспірантам, студентам та юристам-практикам.
Ключові слова: бібліографічні посібники, персональні бібліографічні покажчики,
харківська правова школа, вчені-правознавці, Палієнко Микола Іванович (1869–1937).
Зміст: Передмова; Основні дати життя та діяльності М. І. Палієнка; Праці М. І. Палієнка;
Публікації про життя, наукову та педагогічну діяльність М. І. Палієнка; Алфавітний покажчик
назв праць М. І. Палієнка; Іменний покажчик.

26.

Праці вчених Національного університету "Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого", 2012 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.: О. І. Самофал ;
відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — Електрон. текст. дані.
—
Харків,
2013.
—
74 с.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=864:pratsivchenykh-nyuu-im-yaroslava-mudroho-bibliohrafichnyi-pokazhchyk&Itemid=127,
вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Щорічний електронний бібліографічний покажчик відображає праці науковців
Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", опубліковані у
2012 році. Матеріал систематизовано за типами і видами видань, у межах підрубрик – за
алфавітом авторів та назв. Основні рубрики включають типи видань: офіційні, наукові,
науково-практичні, навчальні, довідкові, літературно-художні, бібліографічні, періодичні.

Окремі праці включені в електронний архів-репозитарій Університету eNULAUR. Алфавітний
покажчик авторів надає інформацію про науковий доробок ученого за рік.
Призначений ученим-правознавцям, аспірантам, студентам і юристам-практикам.
Ключові слова: бібліографічні посібники, бібліографічні покажчики, наукові праці, вченіправознавці, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Зміст: Передмова; Офіційні видання; Наукові видання: Продовжуючі видання, Вибрані
праці, Монографії, Збірники наукових праць, Матеріали та тези доповідей конференцій, круглих
столів, семінарів; Науково-практичні видання; Навчальні видання: Підручники, Навчальні
посібники, Тексти лекцій, Навчально-методичні посібники, Методичні поради, рекомендації та
завдання, Плани семінарських занять, тематика контрольних та курсових робіт, Програми
навчальних дисциплін та виробничої практики; Довідкові видання; Літературно-художні
видання; Бібліографічні видання; Періодичні видання; Алфавітний покажчик авторів.

27.

Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах (1999–2007)
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого, Каф. кримін. процесу, Бібліотекака ; [уклад.: О. В. Капліна,
М. Я. Жуковська ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. — Електрон. текст. дані. — Харків,
2008. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=
item&id=2:sudova-praktika&Itemid=129, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Бібліографічний покажчик створено науковцями кафедри кримінального
процесу академії за участю фахівців бібліотеки. Включає ухвали колегії суддів Судової палати у
кримінальних справах Верховного Суду України за 1999–2007 роки. Матеріал систематизовано
за статтями Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, у межах
підрубрик – за датами прийняття ухвал.
Призначений ученим-правознавцям, аспірантам, студентам і юристам-практикам.
Ключові слова: бібліографічні покажчики, судова практика у кримінальних справах,
ухвали, Верховний Суд України, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах
Верховного Суду України.
Зміст: Питання застосування Загальної частини Кримінального кодексу України ; Питання
застосування Особливої частини Кримінального кодексу України ; Прикінцеві та перехідні
положення ; Питання застосування кримінально-процесуального законодавства.

28.

Фонди наукової бібліотеки Національного університету "Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого". Періодичні видання, 1812–2012 рр.
[Електронний ресурс] : каталог / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.: О. І. Самофал, Л. Г. Зоря ; відп. за вип.
Н. П. Пасмор]. — Електрон. текст. дані. — Харків., 2012. — 139 с. — Режим
доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1395, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Зведений каталог періодичних видань включає ретроспективний аналіз
достовірної і повної інформації про наявні у фондах бібліотеки газети і журнали.
Матеріали структуровані за трьома розділами: "Періодичні видання з фонду рідкісних
книг (1812–1945 рр.)", "Періодичні видання з загального фонду бібліотеки (1946–2012 рр.)",
"Електронні наукові фахові видання". Анотована бібліографія на журнали систематизована за
галузями знань: "Держава та право. Юридичні науки", "Історія", "Економіка", "Політика",
"Військова справа", "Філософія", "Наука. Освіта", "Література. Літературознавство",
"Бібліотекознавство. Бібліографія". У межах підрозділів каталогу матеріал розміщено за
алфавітом. Допоміжний апарат містить алфавітний покажчик газет і журналів; додатки
надають інформацію про періодичні видання, у яких НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” є
засновником та співзасновником, а також про вчених та співробітників університету – членів
наукових рад, редакційних колегій періодичних видань, рад видавців.
Пропонується всім, хто вивчає історію, досліджує та опрацьовує першоджерела за
різними галузями права, досліджує історико-правовий розвиток науки, культури, літератури.

Ключові слова: бібліографічні посібники, каталоги, Наукова бібліотека Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, бібліотечні фонди, періодичні видання,
газети, журнали.
Зміст: Передмова; Періодичні видання з фонду рідкісних книг (1812–1945 рр.): Газети,
Журнали; Періодичні видання з загального фонду бібліотеки (1946–2012 рр.) .): Газети,
Журнали; Електронні наукові фахові видання; Алфавітний покажчик періодичних видань;
Додатки.

29.

Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812–2014 рр. [Електронний ресурс] :
каталог : до 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [ідея і менеджмент Н. П. Пасмор ; уклад.:
О. І. Самофал, Л. Г. Зоря, І. П. Зарвирог ; інж. оформл. С. А. Шахова]. — [Вид. 2-ге
переробл. і допов.]. — Електрон. текст. дані (3,66 МВ). — Харків, 2014. — 142 с. :
іл. — Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6829, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Друге видання каталогу підготовлено до 210-річчя Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого. Створений з метою надання достовірної, повної
інформації про наявні у фондах бібліотеки університету газети і журнали та максимальне їх
розкриття і наближення до потенційного користувача. Включає анотований бібліографічний
опис понад 600 назв періодичних видань за 1812–2014 рр. Матеріал структуровано за розділами:
Періодичні видання з фонду рідкісних книг (1812–1945 рр.), "Періодичні видання з загального
фонду бібліотеки (1946–2014 рр.), Електронні наукові фахові видання.
Розрахований на широкий загал науковців, викладачів, студентів вузів, фахівців бібліотек.
Ключові слова: бібліографічні посібники, каталоги, Наукова бібліотека Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, бібліотечні фонди, періодичні видання,
газети, журнали.
Зміст: Пасмор Н. Колекційні фонди наукової бібліотеки; Періодичні видання з фонду
рідкісних книг (1812–1945 рр.): Газети, Журнали (Держава та право. Юридичні науки, Історія,
Економіка, Політика, Військова справа, Філософія, Наука. Освіта, Література.
Літературознавство, Бібліотекознавство. Бібліографія); Періодичні видання з загального фонду
бібліотеки (1946–2014 рр.): Газети, Журнали (Держава та право. Юридичні науки, Соціологія,
Історія, Економіка, Політика, Військова справа. Безпека життєдіяльності, Філософія, Психологія,
Культура, Наука. Освіта, Література. Літературознавство, Бібліотекознавство, Бібліографія);
Електронні наукові фахові видання; Алфавітний покажчик періодичних видань; Додатки:
Періодичні видання, у яких Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є
засновником та співзасновником; Вчені та співробітники університету – члени наукових рад,
редакційних колегій, рад видавців періодичних видань.

30.

"VIVAT LEX!", 1999–2012 [Електронний ресурс] : бібліогр. компендіум / Нац. унт "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. : О. І. Самофал,
М. Я. Жуковська, Н. М. Журавель та ін. ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва ; ред
Н. П. Пасмор]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2012. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=60:vivatlex&Itemid=127, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Університетська газета "VIVAT LEX!" виходить з 1999 року. Серед її авторів
керівництво університету, науковці, викладачі, співробітники, штатні кореспонденти,
студкори та ін.
Електронний бібліографічний компендіум включає перелік публікацій у газеті за 1999–
2012 рр. та алфавітний покажчик авторів.
Призначений для всіх, хто цікавиться багатогранним життям вузу.
Ключові слова: бібліографічні посібники, бібліографічні компендіуми, бібліотечні фонди,
газети, газети вищих навчальних закладів, Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого.

Бібліографічні списки
31.

Захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] : до Всеукр.
тижня права : рек. бібліогр. список літ. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. О. М. Рибалова]. — Електрон. текст. дані.
— Харків, 2013. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=153:zaxist-prav-lyudini-i-osnovopolozhnixsvobod2&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальний список літератури створений до Всеукраїнського тижня права.
Рекомендує видання та інтенет-ресурси з питань захисту основних прав і свобод людини та
громадянина в Україні.
Призначений для студентів.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, Всеукраїнський тиждень права, захист прав
людини, основні права та свободи людини.

32.

Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. список літ. / Нац.
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. — Електрон. текст.
дані. — Харків, 2013. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=568:intelektualna-vlasnist-spisok&Itemid=127, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Рекомендований список літератури на допомогу вивчення навчальних дисциплін
за спецільністю "Інтелектуальна власність" (галузь знань "Право", освiтньо-квалiфiкацiйний
рiвень "Магiстр"). Включає нормативно-правові акти, навчальні, наукові та довідкові видання,
наукові статті, судову практику.
Призначений для слухачів Інституту підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, інтелектуальна власність.

33.

Медіа-право [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. списки літ. до сертифікат. освіт.
проф. прогр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.
В. В. Брагінська ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. —
Електрон. текст. дані (13 файлів). — Харків, 2015. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=5
50:media-pravo&Itemid=151, вільний (дата звернення: 14.06.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Рекомендаційні списки літератури створені до курсу вибіркових навчальних
дисциплін сертифікатної освітньої професійної програми "Медіа-право". Спрямовані на
ознайомлення із питаннями інтелектуальної свободи, правового регулювання діяльності засобів
масової інформації, захисту персональних даних, правового інституту інтелектуальної
власності.
Призначені для студентів 5 курсу (1 курсу магістратури) денної форми навчання.
Ключові слова: списки літератури, медіа-право, публічна інформація, засоби масової
інформації, право інтелектуальної власності, захист персональних даних, прайвесі, право на
інформацію, тележурналістика.
Зміст: Нормативно-правові акти; Філософсько-правові засади свободи слова і преси;
Теорія медіа-права; Конституційно-правове регулювання права на доступ до публічної
інформації; Захист персональних даних; Конституційно-правовий статус засобів масової
інформації в Україні; Право на прайвесі та юридична практика; Право інтелектуальної власності
в сфері засобів масової інформації; Тележурналістика; Судова практика; Довідкові видання.

34.

Митне право [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. списки літ. до сертифікат. освіт.
проф. прогр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.

І. П. Зарвирог ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. —
Електрон. текст. дані (7 файлів). — Харків, 2015. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=5
53:mytne-pravo&Itemid=151, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Рекомендаційні списки літератури створені до курсу навчальних дисциплін
сертифікатної освітньої професійної програми "Митне право". Спрямовані на вивчення питань
правового регулювання митних відносин, транскордонного переміщення товарів і транспортних
засобів, зовнішньоекономічної діяльності та ін.
Призначені для студентів вузу 3, 4 курсів (бакалаврат) та 5 курсу (магістратура) денної
форми навчання.
Ключові слова: списки літератури, митне право, міжнародне митне право, захист прав
інтелектуальної власності, міжнародні комерційні договори, зовнішньоекономічні торгові
операції, адміністративна відповідальність за порушення митних правил.
Зміст: Митне право; Міжнародне митне право; Митне регулювання захисту прав
інтелектуальної власності; Міжнародні комерційні договори; Зовнішньоекономічні торгові
операції; Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

35.

Мій Харків вільний, незалежний і прекрасний [Електронний ресурс] : рек.
бібліогр. список літ. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого",
Наук. б-ка ; [уклад. О. М. Рибалова]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2013. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
527:mii-kharkiv-vilnyi-nezalezhnyi-i-prekrasnyi&Itemid=236,
вільний
(дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Бібліографічний список створений до 70-річчя визволення Харкова від німецькофашистських загарбників (23 серпня 1943 р.). Включає видання про Велику Вітчизняну війну на
Харківщині (1941–1943 рр.), спогади учасників тих подій та відеофільм "Харьков, 1943.
Освобождение".
Призначений для студентів.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, Велика Вітчизняна війна (1941–1945), історія
Харківщини, історія України

36.

Податковий юрист [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. списки літ. до сертифікат.
освіт. проф. прогр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад. М.
Я. Жуковська ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. —
Електрон. текст. дані (11 файлів). — Харків, 2015. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=5
51:podatkovyi-iuryst&Itemid=151, вільний (дата звернення: 14.06.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Рекомендаційні списки літератури створені до курсу навчальних дисциплін
сертифікатної освітньої професійної програми "Податковий юрист". Спрямовані на вивчення
питань правового регулювання податкової системи України, податкових відносин, механізму
трансфертного ціноутворення, адміністрування податків і зборів, відповідальності за
порушення податкового законодавства тощо.
Призначені для студентів вузу 5 курсу (1 курсу магістратури) денної форми навчання.
Ключові слова: списки літератури, податкове право, податкова система, митні платежі,
трансфертне ціноутворення, податкові спори, податкове планування, податковий юрист.
Зміст: Правове регулювання податкової системи України; Митні платежі; Трансфертне
ціноутворення; Адміністрування податків, зборів, платежів; Податкові спори; Відповідальність
за порушення податкового законодавства; Міжнародне податкове право; Податкове право
Європейського Союзу; Податкове планування; Документальне забезпечення адміністрування
податків та зборів.

37.

Страхова справа [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. списки літ. до сертифікат.
освіт. проф. прогр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.
В. В. Брагінська ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. —
Електрон. текст. дані (6 файлів). — Харків, 2016. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=5
87:strakhova-sprava&Itemid=151, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Рекомендаційні списки літератури створені до курсу навчальних дисциплін
сертифікатної освітньої професійної програми "Страхова справа". Спрямовані на вивчення
питань зі створення конкурентного, ефективного бізнесу у сфері страхування, оптимізації умов
страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб.
Призначені для студентів бакалаврату та магістратури юридичних вузів.
Ключові слова: списки літератури, страхова справа, страхова діяльність, страхові послуги.
Зміст: Економічні основи страхової діяльності; Юридичні основи страхової діяльності;
Фінанси страхової організації; Страхові послуги; Правове регулювання міжнародних послуг зі
страхування.

38.

Судова експертиза [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. список літ. / Нац. ун-т
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. — Електрон. текст. дані.
— Харків, 2013. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=573:sudova-ekspertyza-spisok&Itemid=127, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Рекомендований список нормативних, навчальних, наукових та довідкових
видань на допомогу вивчення студентами навчальних дисципліни за спецiальністю "Судова
експертиза" (галузь знань "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр").
Призначений для слухачів Інституту підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, судова експертиза.

39.

Українська література та мистецтво : рек. списки літ. для самост. вивч.
студентами навч. дисципліни "Історія укр. культури" / Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого, Бібліотека ; [уклад. О. М. Рибалова ; ред. Н. П. Пасмор]. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2010.
—
Режим
доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1103:istoriiaukrainskoi-kultury&Itemid=130, локальний (дата звернення: 16.01.2014). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Списки видань присвячених літературі та мистецтву України від прадавніх
часів до початку ХХІ ст.
Призначені для самостійного вивчення студентами навчальної дисципліни "Історія
української культури".
Ключові слова: віртуальні списки літератури, література України, мистецтво України,
музика України, театр України, кіномистецтво України, народна творчість України, фольклор
України, історія культури України, історія України.
Зміст: Прадавня культура на теренах України; Література та мистецтво Київської Русі (IX
– середина XIV ст.); Українська культура в період пізнього середньовіччя (друга половина XIV –
середина XVII ст.); Українська культура XVІІ – XVШ ст.; Українське національно-культурне
відродження (кінець XVIIІ – початок ХХ ст.); Українська література та мистецтво ХХ – початку
ХХІ ст.

40.

Українське козацтво у ствердженні української державності [Електронний ресурс]
: рек. бібліогр. список літ. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого",
Наук. б-ка. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2013. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=111:ukra%D1%97n

ske-kozacztvo-u-stverdzhenn%D1%96-ukra%D1%97nsko%D1%97derzhavnost%D1%96&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Список рекомендованої літератури присвячений славетній сторінці в історії
України – українському козацтву та Запорізькій Січі, де сформувалась козацька республіка.
Призначений для студентів 1 курсу на допомогу вивчення навчальної дисципліни "Історія
держави і права України".
Ключові слова: віртуальні списки літератури, козацтво, Запорізька Січ, Козацька
республіка, Гетьманщина, українська державність, історія України.

41.

Юридична аргументація [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. список літ. / Нац.
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. — Електрон. текст.
дані.
—
Харків,
2013.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=566:yurydychnaarhumentatsiia&Itemid=127, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Рекомендований список навчальних та наукових видань на допомогу вивчення
студентами дисципліни "Юридична аргументація" (галузь "Міжнародні відносини" за
спецiальністю "Міжнародне право").
Призначений для студентів факультету підготовки юристів для Міністерства
закордонних справ України.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, юридична аргументація, юридична логіка.

42.

Юридичний бізнес [Електронний ресурс] : рек. бібліогр. списки літ. до сертифікат.
освіт. проф. прогр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад.
Л. В. Покусай ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Електрон.
текст. дані (14 файлів). — Харків, 2015. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=5
49:yurydychnyi-biznes&Itemid=151, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Рекомендаційні списки літератури створені до курсу навчальних дисциплін
сертифікатної освітньої професійної програми "Юридичний бізнес". Спрямовані на вивчення
слухачами знань у сфері організації та менеджменту юридичного бізнесу на основі вітчизняного
досвіду.
Призначені для студентів 3–4 курсів бакалаврату та магістратури юридичних вузів,
власників і менеджерів юридичних фірм.
Ключові слова: списки літератури, юридичний бізнес, юридичні фірми, юридичні послуги,
.ридична діяльність, юридичні консультації, юридична практика.
Зміст: Підприємництво в сфері практичної юридичної діяльності; Фінанси юридичного
бізнесу. Аналіз фінансово-господарської діяльності юридичної фірми; Практична діяльність
юристів на ринку фінансових послуг; Юрист у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД);
Юрист на ринку нерухомості та в сфері оцінки бізнесу; Юридична практика в сфері
інтелектуальної власності та інформаційних технологій; Практична юридична діяльність на
ринку медичних послуг; Менеджмент у сфері юридичних практик; Маркетинг юридичних
послуг; Конкуренція в юридичному бізнесі; Організація консультаційної діяльності юристів;
Персональна ефективність юриста; Бізнес-планування в юридичній фірмі.

43.

68-а річниця визволення України від фашистських загарбників [Електронний
ресурс] : рек. список літ. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого",
Наук. б-ка ; уклад. О. М. Рибалова. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2012. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
124:68-a-richniczya-vizvolennya-ukraini-vid-fashistskix-zagarbnikiv&Itemid=236,
вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.

Анотація. Список рекомендованої літератури з історії України, а саме – періоду Великої
Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).
Призначений для студентів.
Ключові слова: віртуальні списки літератури, Велика Вітчизняна війна (1941–1945), історія
України.

Віртуальні виставки (огляди) літератури, презентації
Держава і право

44.

Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України (до 125річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : вірт. вист.-портр. / Нац. юрид.
ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (35 слайдів). — Харків, 2015. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1628:
koretskyi&Itemid=236, вільний (дата звернення: 14.06.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-портрет створена до 125-річчя від дня народження
В. М. Корецького. Розповідає про життєвий та творчий шлях видатного представника
харківської правової школи. Представлені рідкісні видання праць вченого із фонду бібліотеки.
Призначена вченим-правознавцям, студентам та юристам-практикам.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-портрети, харківська правова
школа, Корецький Володимир Михайлович (1890–1984), правознавці України, Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права Національної академії
наук України.

45.

Вчені харківської правової школи – ювіляри року [Електронний ресурс] : цикл вірт.
кн. вист.-портр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.:
О. М. Рибалова, Л. Г. Зоря, З. М. Карась ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. —
Електрон. текст. дані. — Харків, 2013– . — До 2014 р. назва: Вчені-правознавці
України
–
ювіляри
року.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2
53:vcheni-pravoznavtsi&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Цикл книжкових виставок-портретів, присвячений ювілярам вченимправознавцям харківської правової школи. Кожна виставка-портрет містить інформацію про
основні дати життя та діяльності вченого та список його праць з фонду наукової бібліотеки.
Призначений вченим-правознавцям, студентам та юристам-практикам.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, харківська правова школа, вчені-правознавці,
Барабаш Олександр Тихонович (1923–2004), Бокаріус Микола Миколайович (1899–1966), Вовк
Юліан Олександрович (1923–2000), Володимиров Леонід Євстахієвич (1844–1917),
Гайворонський Володимир Миколайович (1919–2006), Гаттенбергер Костянтин Костянтинович
(1844–1893), Горшеньов Віктор Михайлович (1924–1993), Даньшин Іван Миколайович (1923–
2011), Жерьобкін Василь Овсійович (1921–2002), Зелінський Анатолій Феофанович (1925–2002),
Колмаков Віктор Павлович (1913–1973), Коні Анатолій Федорович (1844–1927), Корецький
Володимир Михайлович (1890–1984), Кривоченко Людмила Миколаївна (1931–2015),
Левитський Володимир Фавстович (1854–1939), Лозо Іван Афанасійович (1920–1990),
Матусовський Григорій Абрамович (1923–2003), Підопригора Зінаїда Андріївна (1924–1986),
Пушкін Олександр Анатолійович (1925–1997), Раєвський Олександр Андрійович (1869–?),
Рогожин Анатолій Йосипович (1923–2000), Сафронова Інеса Павлівна (1924–2004), Свєчкарьов
Олександр Іванович (1924–2001), Семенов Володимир Сергійович (1924–2004), Сливицький
Володимир Іванович (1876–1957), Сташис Володимир Володимирович (1925–2011), Страхов
Микола Миколайович (1925–2007), Ткаченко Володимир Данилович (1943–2007), Фінько Віктор

Данилович (1926–2009), Цвік Марко Веніамінович (1924–2011), Шелестов Володимир
Степанович (1924–1994), Якуба Ольга Миронівна (1908–1980).
Зміст: Барабаш Олександр Тихонович (1923–2004); Бокаріус Микола Миколайович (1899–
1966); Вовк Юліан Олександрович (1923–2000); Володимиров Леонід Євстахієвич (1844–1917);
Гайворонський Володимир Миколайович (1919–2006); Гаттенбергер Костянтин Костянтинович
(1844–1893); Горшеньов Віктор Михайлович (1924–1993); Даньшин Іван Миколайович (1923–
2011); Жерьобкін Василь Овсійович (1921–2002); Зелінський Анатолій Феофанович (1925–2002);
Колмаков Віктор Павлович (1913–1973); Коні Анатолій Федорович (1844–1927); Корецький
Володимир Михайлович (1890–1984); Кривоченко Людмила Миколаївна (1931–2015);
Левитський Володимир Фавстович (1854–1939); Лозо Іван Афанасійович (1920–1990);
Матусовський Григорій Абрамович (1923–2003); Підопригора Зінаїда Андріївна (1924–1986);
Пушкін Олександр Анатолійович (1925–1997); Раєвський Олександр Андрійович (1869–?);
Рогожин Анатолій Йосипович (1923–2000); Сафронова Інеса Павлівна (1924–2004); Свєчкарьов
Олександр Іванович (1924–2001); Семенов Володимир Сергійович (1924–2004); Сливицький
Володимир Іванович (1876–1957); Сташис Володимир Володимирович (1925–2011); Страхов
Микола Миколайович (1925–2007); Ткаченко Володимир Данилович (1943–2007); Фінько Віктор
Данилович (1926–2009); Цвік Марко Веніамінович (1924–2011); Шелестов Володимир
Степанович (1924–1994); Якуба Ольга Миронівна (1908–1980).

46.

Екологічне право – основа третього тисячоліття [Електронний ресурс] : вірт.
темат. експозиція / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук.
б-ка ; [уклад. О. М. Рибалова]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2013. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=445:
ekolohichne-pravo-osnova-tretoho-tysiacholittia&Itemid=236, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна експозиція створена до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища. Включає міжнародні та українські нормативно-правові документи з охорони
довкілля, видання з екологічного права та ядерної безпеки, економіко-правового регулювання
природокористування, інтернет-посилання тощо.
Призначена студентам, які вивчають екологічне право та всім, кого хвилює екологічне
становище України.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, Всесвітній день охорони навколишнього
середовища, міжнародне екологічне право, екологічне право України, екологія, охорона
навколишнього середовища, природокористування.

47.

Молодь проти насильства [Електронний ресурс] : вірт. вист. / Нац. ун-т "Юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. О. М. Рибалова]. —
Електрон.
текст.
дані.
—
Харків,
2013.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=41:molod-protinasilstva&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальна виставка та список додаткової літератури з проблем протидії
насильству і агресії у сім’ї, молодіжному середовищі, захисту порушених прав громадян,
правової культури молоді тощо.
Призначена для студентів.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, молодь України, протидія насильству,
насильство, насильство в сім’ї, захист прав жінок, захист прав дітей, захист прав молоді.

48.

Нові книги з питань прав людини [Електронний ресурс] : вірт. вист.-презентація /
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
О. М. Рибалова]. – Електрон. відео дані (9 слайдів). – Харків, 2013. – Режим
доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=640:noviknyhy-z-pytan-prav-liudyny&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). –

Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка презентує нові надходження до фонду наукової бібліотеки
з питань прав людини: видання Харківської правозахисної групи, практику Європейського суду з
прав людини, матеріали науково-практичних конференцій, монографії тощо.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, права і свободи людини.

49.

Перший міжнародний документ про права і свободи людини (до 65-річчя
Загальної декларації прав людини) [Електронний ресурс] : вірт. вист.-презентація /
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
О. М. Рибалова]. — Електрон. відеодані (32 слайди). — Харків, 2013. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=642:
pershyi-mizhnarodno-pravovyi&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка знайомить з передумовами створення та історією
прийняття Загальної декларації прав людини, а також наступними міжнародними
документами про захист прав і свобод людини.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, права і свободи людини, Загальна декларація
прав людини.

50.

Права Людини. Human rights. Права человека [Електронний ресурс] : слайд-вист. /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн:
О. М. Рибалова, І. В. Бова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (33 слайда). —
Харків, 2015. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1635:prava-liudyny&Itemid=236, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Слайд-виставка створена до Дня прав людини, який за пропозицією Генеральної
Асамблеї ООН відзначається 10 грудня, знаменуючи річницю ухвалення Загальної декларації прав
людини в 1948 р. Висвітлюються історія ідеї прав людини, створення ООН, міжнародні
документи з прав людини, питання прав людини в сучасній Україні.
Призначена студентам і всім, кого цікавлять питання з прав людини.
Ключові слова: слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, права людини, Організація
Об’єднаних Націй (ООН), Загальна декларація прав людини.

51.

Сильна ООН – кращий світ (70 років ООН) [Електронний ресурс] : слайд-вист. /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн:
О. М. Рибалова, І. В. Бова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (34 слайда). —
Харків, 2015. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1396:70-rokiv-oon&Itemid=236, вільний (дата звернення:
10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Слайд-виставка створена до 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй.
Представляє діяльність організації по зміцненню миру і міжнародної безпеки та розвитку
плідного співробітництва між державами. Знайомить із членством та діяльністю України в
рамках ООН.
Призначена студентам та всім, кого цікавлять питання міжнародного миру і безпеки.
Ключові слова: слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, Організація Об’єднаних
Націй (ООН), Україна в ООН, посланці миру ООН.

52.

Сім’я і право: внутрішньонаціональний та міжнародний аспекти [Електронний
ресурс] : слайд-вист. до Всеукр. тижня права / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова, Л. В. Кашаєва].

— Електрон. відеодані (28 слайдів). —– Харків, 2014. —– Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1232:sim-ia-ipravo&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. ООН проголосила 2014 рік «Міжнародним роком сім’ї». Слайд-виставка
розкриває питання сім’ї та шлюбу в міжнародному та національному законодавстві
присвяченаних відносин із фонду бібліотеки.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, сімейне право, сім’я, шлюб.

53.

Слуга правосудия. А. Ф. Кони (170 лет со дня рождения) [Електронний ресурс] :
вірт. вист.-портр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.,
дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані
(48 слайдів).
—
Харків,
2014.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=896:slugapravosudiya&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана. — Рос. мовою.
Анотація. Віртуальна виставка-портрет створена до 170-річчя від дня народження
видатного юриста, судді, державного і громадського діяча, літератора А. Ф. Коні. Розповідає
про йьго життєвий та творчий шлях, представляєі видання праць вченого із фонду бібліотеки.
Призначена вченим-правознавцям, студентам та юристам-практикам.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-портрети, Харківська правова
школа, Коні Анатолій Федорович (1844–1927).

54.

Сташис Володимир Володимирович. З когорти корифеїв вітчизняної правознавчої
науки (90-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : вірт. вист.-портр. /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн:
О. М. Рибалова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (57 слайдів). — Харків,
2015. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=
item&id=1384:volodymyr-stashys&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016).
— Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-портрет створена до 90-річчя від дня народження
В. В. Сташиса – українського правника, професора, Героя України, який тривалий час був
першим проректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Розкриває життєвий та творчий шлях вченого.
Призначена вченим-правознавцям, студентам та юристам-практикам.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-портрети, Харківська правова
школа, Сташис Володимир Володимирович (1925–2011), правознавці України, Герої України,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Історія України

55.

Видатний державний діяч Київської Русі, великий київський князь – Ярослав
Мудрий [Електронний ресурс] : вист.-презентація / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова, Л. В. Кашаєва]. —
Електрон. відеодані (35 слайдів). — Харків, 2015. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1612:yaroslavmudryi-vydatnyi-derzhavnyi-diiach-kyivskoi-rusi-velykyi-kyivskyi-kniaz&Itemid=236,
вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-презентація про життя, державну діяльність і
законотворчість великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого (1019–1054).
Призначена студентам та всім, кого цікавить історія держави та права України.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, історія держави і права України, Київська
Русь, історія України, Руська правда, Правда Ярослава, Князь Ярослав Мудрий (1019–1054).

56.

До 1025-річчя Хрещення Київської Русі [Електронний ресурс] : вірт. вист. / Нац.
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
Н. М. Журавель]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2013. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=509:khreshchenniakyivskoi-rusi&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальна виставка знайомить з виданнями про прийняття і поширення
християнства на землях Київської Русі.
Призначена студентам та всім, кого цікавить історія та культура України.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, Київська Русь, історія християнства, історія
України, українська духовність, Князь Володимир Святославович (?–1015), Хрещення Київської
Русі.

57.

Дорогами війни – до Перемоги [Електронний ресурс] : слайд-вист. літ.-худож.
творів / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн:
І. В. Бова, І. В. Золочевський, О. М. Рибалова]. — Електрон. відеодані (35 слайдів).
— Харків, 2015. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1314:dorohamy-viiny-do-peremohy&Itemid=236,
вільний
(дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Слайд-виставка створена до 70-річчя Дня Перемоги. Представлені
літературно-художні твори українських та зарубіжних авторів про Другу світову війну
(О. Довженка, О. Гончара, М. Стельмаха та ін.)
Призначена студентам та всім, хто цікавиться історією України та світу.
Ключові слова: слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, історія України, Друга
світова війна, Велика Вітчизняна війна.

58.

Скорботна пам’ять поколінь (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в
Україні) [Електронний ресурс] : вірт. вист. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. Н. М. Журавель]. — Електрон. текст. дані.
— Харків, 2012. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=
com_k2&view=item&id=139:skorbotna-pam-yat-pokolin&Itemid=236, вільний (дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка та список рекомендованої літератури про Голодомор
1932–1933 років в Україні.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, історія України, Голодомор 1932–1933 років.

59.

Солдати перемоги над нацизмом: фронтовики Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : webmuseum / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова,
І. В. Бова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (35 слайдів). — Харків, 2015. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1315:soldaty-peremohy&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва
з титул. екрана.
Анотація. Webmuseum створено до 70-річчя Дня Перемоги. Розповідає про фронтовиків
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – учасників Другої світової
війни. Використані матеріали з фонду музею університету, газети «Vivat Lex!», документи
сайту «Подвиг народа» тощо.
Призначена студентам та всім, хто цікавиться історією Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого періоду Другої світової війни.

Ключові слова: webmuseum, слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, історія України, Друга світова війна, Велика
Вітчизняна війна, фронтовики, учасники Другої світової війни.

60.

Трагедія, яку не забути (до Дня Чорнобильської катастрофи) [Електронний ресурс]
: вірт. вист. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Бібліотека ; [уклад.
В. В. Щабельник]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2011. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=98:tragediya-yakune-zabuti&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальна виставка літератури про аварію 1986 р. на Чорнобильській атомній
станції та подолання її наслідків.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, історія України, Чорнобильська катастрофа,
Чорнобильська атомна станція, ліквідатори аварії.

61.

Фашистські табори смерті – геноцид проти людства [Електронний ресурс] : іст.докум. медіа-огляд до Міжнар. дня визволення в’язнів фашист. концтаборів / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (49 слайдів). — Харків, 2015. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1711:
fashystski-tabory-smerti-henotsyd-proty-liudstva&Itemid=236,
вільний
(дата
звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Медіа-огляд створено до Дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, який
відзначається щорічно за ініціативою ООН на честь інтернаціонального повстання в’язнів
концтабору в Бухенвальді проти гітлеравців. Включає історичні документи, фотографії та
спогади.
Призначений студентам та всім, хто цікавиться всесвітньою історією, зокрема, історією
Другої світової війни.
Ключові слова: медіа-огляди, віртуальні огляди, концентраційні табори, злочини проти
людства, геноцид, Бухенвальд, Освенцим, Равенсбрюк, Саласпілс, Міжнародний військовий
трибунал (Нюрнберг), всесвітня історія, Друга світова війна..

62.

Ярослав Мудрий – видатний державний діяч Київської Русі (до 1030-річчя від дня
народження) [Електронний ресурс] : вірт. огляд / Нац. ун-т "Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. Л. В. Покусай]. — Електрон. текст.
дані.
—
Харків,
2013.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=391:yaroslavmudryi&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальний огляд видань про життя, державну діяльність і законотворчість
великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого (1019–1054).
Призначений всім, кого цікавить історія держави та права України.
Ключові слова: віртуальні огляди, історія держави і права України, Київська Русь, історія
України, Руська правда, Правда Ярослава, Князь Ярослав Мудрий (1019–1054).
Краєзнавство

63.

Харків крізь століття, 1954–2015. Легенди міста [Електронний ресурс] : вірт. вист.подорож / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн:
О. М. Рибалова, Л. В. Кашаєва]. – Електрон. відеодані (35 слайдів). – Харків, 2015.
– Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1361:kharkiv-pohliad-kriz-stolittia&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016).
— Назва з титул. екрана.

Анотація. Віртуальна виставка-подорож знайомить з легендами та переказами
заснування славетного міста Харкова, пам’ятниками архітектури, підземним містом,
видатними земляками.
Призначена студентам та всім, хто цікавиться історією Харкова.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-подорожі, історія Харкова, легенди,
церкви Харкова, підземелля Харкова.
Літературознавство

64.

Василь Стус: життя як творчість (1938–1985) [Електронний ресурс] : вірт. вист. /
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад.
О. М. Рибалова]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2013. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=343:vasilstus&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка створена до 75 річчя від дня народження Василя Стуса
(1938–1985) – українського поета, перекладача, прозаїка, літературознавця, правозахисника,
одного із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників.
Представляє його творчу спадщину та знайомить з виданнями про життя поета.
Призначена студентам і всім, хто цікавиться українською поезією та історією України.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, письменники України, поети України,
правозахисники, Герої України, Стус Василь (1938–1985)

65.

Книги-ювіляри 2014 [Електронний ресурс] : вірт. вист. / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (20 слайдів). — Харків, 2014. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1159:
knyhy-iuviliary-2014-roku&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка представляє художні твори – ювіляри 2014 року
українських та зарубіжних письменників.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська та зарубіжн художня
література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, художня література, українська література,
зарубіжна література.

66.

Книги-ювіляри 2015 [Електронний ресурс] : вірт. вист. / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (20 слайдів). — Харків, 2015. — Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1370:
knyhy-iuviliary-2015-roku&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка представляє художні твори – ювіляри 2015 року
українських та зарубіжних письменників.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська та зарубіжн художня
література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, художня література, українська література,
зарубіжна література.

67.

Книжки, що стали подією [Електронний ресурс] : худож. твори сучас. укр.
письменників : вірт. літ. експозиція / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого", Наук. б-ка ; [уклад. О. М. Рибалова]. — Електрон. текст. дані. — Харків,
2013.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:vistavka-

1&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна презентація художніх творів сучасних українських письменників, які
стали лауреатами Національної премії України ім. Тараса Шевченка, переможцями
всеукраїнського рейтингу "Книжка року" та конкурсів "Коронація слова", "Книга року Бі-Бі-Сі".
Представлені поетичні твори С. Жадана, О. Забужко, Л. Костенко, проза Ю. Андруховича,
Г. Вдовиченко, Ю. Винничука, В. Гранецької та ін.
Для всіх, кого цікавить сучасна українська література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, література України, поезія України, проза
України, художні твори, лауреати премій.

68.

Козацькі літописи : вірт. огляд / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого,
Бібліотека ; [уклад.: О. М. Рибалова, О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор]. —
Електрон. текст. дані. —
Харків, 2010. — Режим доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1103:istoriiaukrainskoi-kultury&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Огляд українських козацьких літописів (Самовидця, Граб'янки, Величка,
Білозерського та ін.), які з'явилися і створювалися протягом XVII– XVIII століть.
Призначений для самостійного вивчення студентами навчальної дисципліни "Історія
української культури".
Ключові слова: віртуальні огляди літератури, історія України, історія культури України,
козацтво, козацькі літописи.

69.

Легендарна українська письменниця, поетеса – Ліна Костенко [Електронний
ресурс] : вірт. вист.-портр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ;
[уклад., дизайн: О. М. Рибалова, Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (32
слайди).
—
Харків,
2015.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1708:linakostenko&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-портрет про життя та творчість української
письменниці, поетеси Ліни Костенко. Представлені її прозові твори та поетичні збірки.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-портрети, Костенко Ліна Василівна
(р. н. 1930), художня література, українська література, поезія XX століття.

70.

Марина Цветаева [Електронний ресурс] : вірт. вист.-портр. / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад.: І. В. Бова, О. М. Рибалова]. —
Електрон. відеодані (41 слайд). — Харків, 2014. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=616:marynatsvetaeva&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул.
екрана. — Рос. мовою.
Анотація. Віртуальна виставка-портрет про життя та творчість відомої російської
поетеси Марини Цвєтаєвої (1892–1941). Представлені збірки її поезій із фонду бібліотеки.
Призначена студентам та всім, кого цікавить російська поезія.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-портрети, художня література,
російська література, Цвєтаєва Марина Іванівна (1892–1941), поезія XX століття.

71.

Слово наше рідне – слово українське [Електронний ресурс] : вірт. вист.презентація худож. кн. укр. письменників з фонду б-ки ун-ту / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (23 слайда). — Харків, 2014. — Режим

доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=911:domizhnarodnoho-dnia-ridnoi-movy&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016).
— Назва з титул. екрана.
Анотація. До Міжнародного дня рідної мови створена віртуальна виставка-презентація
художніх книг українських письменників з фонду бібліотеки університету.
Призначена для студентів, викладачів, аспірантів.
Ключові слова: слайд-виставки, віртуальні книжкові виставки, українська мова, українська
література, художні твори, українські письменники.

72.

Тисячі мудрих сторінок [Електронний ресурс] : бібліогід / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн І. П. Зарвирог]. — Електрон.
відеодані
(19 слайдів).
—
Харків,
2015.
—
Режим
доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1633:tysiachamudrykh-storinok&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Огляд нових довідково-енциклопедичних видань із фонду наукової бібіліотеки
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Призначена вченим-правознавцаям, студентам та широкому колу користувачів.
Ключові слова: віртуальні книжкові огляди, бібліогід, довідкові видання, енциклопедії,
довідники, словники.

73.

Українські народні думи : вірт. огляд / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого, Бібліотека ; [уклад.: О. М. Рибалова, В. В. Щабельник ; ред.
Н. П. Пасмор]. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2010. — Режим доступу:
http://library.nulau.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1103:istoriiaukrainskoi-kultury&Itemid=130, локальний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Огляд українських народних дум – лірико-епічних творів української усної
словесності про події з життя козаків XVI–XVIIІ ст.
Призначений для самостійного вивчення студентами навчальної дисципліни "Історія
української культури".
Ключові слова: віртуальні огляди літератури, історія України, історія культури України,
козацтво, народні думи України.

74.

«Художник» [Електронний ресурс] : буктрейлер на кн. К. Тур-Коновалова,
Д. Замрія та О. Лісовської / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка,
Телецентр ; [ідея Н. П. Пасмор ; авт. кол.: І. В. Бова, І. В. Золочевський,
О. М. Рибалова та ін.]. — Електрон. відеодані. — Харків, 2014. — Режим доступу:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1001:buktreiler&Ite
mid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з титул. екрана.
Анотація. Буктрейлер створено на історико-біографічний роман «Художник» К. ТурКоновалова, Д. Замрія та О. Лісовської, який привертає увагу новим поглядом на формування
Тараса Шевченка-художника.
Призначений студентам та всім, кого цікавить українська культура, мистецтво,
література.
Ключові слова: буктрейлери, Шевченко Тарас Григорович (1814–1861), художники
України, художня література, українська література.

75.

Що читати? 10 сучасних українських книжок [Електронний ресурс] : вірт. вист.презентація худож. кн. укр. письменників з фонду б-ки ун-ту / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (13 слайдів). — Харків, 2013. — Вип. 1. —

Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1260:shcho-chytaty&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). — Назва з
титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-презентація знайомить з новинками української
художньої літератури.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська художня література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-презентації, художня література,
українська література.

76.

Що читати? 10 сучасних українських книжок [Електронний ресурс] : вірт. вист.презентація худож. кн. укр. письменників з фонду б-ки ун-ту / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (13 слайдів). — Харків, 2014. — Вип. 2. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1339:shcho-chitati-vipusk-2&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-презентація знайомить з новинками української
художньої літератури.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська художня література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-презентації, художня література,
українська література.

77.

Що читати? 10 сучасних українських книжок [Електронний ресурс] : вірт. вист.презентація худож. кн. укр. письменників з фонду б-ки ун-ту / Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [уклад., дизайн: О. М. Рибалова, І. В. Бова,
Л. В. Кашаєва]. — Електрон. відеодані (13 слайдів). — Харків, 2015. — Вип. 3. —
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1445:shcho-chitati-vipusk-3&Itemid=236, вільний (дата звернення: 10.07.2016). —
Назва з титул. екрана.
Анотація. Віртуальна виставка-презентація знайомить з новинками української
художньої літератури.
Призначена студентам та всім, кого цікавить українська художня література.
Ключові слова: віртуальні книжкові виставки, виставки-презентації, художня література,
українська література.

