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Літературознавство
 
Андрєєв, М. П.
казок [Текст]
М. П. Андрєєва /
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики.
182, [1] c.
 
Качак, Т. Б.
[Текст]
350, [2] c.
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 
Література для дітей і про дітей друго
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.
Бібліогр.: с. 350
 
Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 
/ [упорядкування О. О. Гара
В. Ф. Погребенник, Г. М. Штонь].
786, [12] c.
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.
 
Українська перекла
1930-х років [Текст]
перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /
ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана.
Книга, 2011.
в підрядк. примітках та в тексті.
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Літературознавство
Андрєєв, М. П.   
казок [Текст] : за матеріалами фотокопії рукопису 
М. П. Андрєєва /
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
М. К. Дмитренка ; НАН України, Ін
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики.

[1] c. – Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Качак, Т. Б.   Українська література для дітей та юнацтва 
[Текст] : підручник /

[2] c. – (Alma mater+).
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 
Література для дітей і про дітей друго
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.
Бібліогр.: с. 350–

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гара
В. Ф. Погребенник, Г. М. Штонь].

[12] c. – Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.

Українська перекла
х років [Текст]

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /
ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана.

а, 2011. – 503,
в підрядк. примітках та в тексті.
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Літературознавство
   Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

М. П. Андрєєва / М. П. Андрєєв
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 

Дмитренка ; НАН України, Ін
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
фольклористики. – Біла Церква

Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Українська література для дітей та юнацтва 
: підручник / Тетяна Качак.

(Alma mater+).
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 
Література для дітей і про дітей друго
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.

–351 та в підряд. приміт.

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гара
В. Ф. Погребенник, Г. М. Штонь].

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.

Українська перекладознавча думка 1920
х років [Текст] : хрестоматія вибраних праць з 

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /
ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана.

503, [1] с. – 
в підрядк. примітках та в тексті.
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Літературознавство 
Сюжетний покажчик українських народних 

: за матеріалами фотокопії рукопису 
Андрєєв ; [упоряд., вступна стаття, 

післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 
Дмитренка ; НАН України, Ін

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 
Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015.

Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Українська література для дітей та юнацтва 
Тетяна Качак. –

(Alma mater+). – Зміст: Теоретичні основи 
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 
Література для дітей і про дітей друго
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.

351 та в підряд. приміт.

Українська література для дітей [Текст]
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гара
В. Ф. Погребенник, Г. М. Штонь]. – Київ

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ 
Новітня українська література для дітей.

дознавча думка 1920
: хрестоматія вибраних праць з 

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /
ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана.

 (DICTUM FACTUM).
в підрядк. примітках та в тексті. 
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Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 

Дмитренка ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015.
Бібліогр.: в підрядкових примітках. 

Українська література для дітей та юнацтва 
– К. : Академія, 2016.

Зміст: Теоретичні основи 
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 
Література для дітей і про дітей другої половини ХІХ 
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.

351 та в підряд. приміт. 

Українська література для дітей [Текст] : хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

[упорядкування О. О. Гарачковської] ; [рец. 
Київ : Академія, 2011.

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
Українська дитяча література кінця ХІХ - початку ХХ ст. ; 
Новітня українська література для дітей. 

дознавча думка 1920-х 
: хрестоматія вибраних праць з 

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /
ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. – Вінниця

(DICTUM FACTUM).

                   Устименко 

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису 

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред. 

т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015.
 

Українська література для дітей та юнацтва 
: Академія, 2016.

Зміст: Теоретичні основи 
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 

ї половини ХІХ 
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва.

: хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

чковської] ; [рец. 
: Академія, 2011.

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
початку ХХ ст. ; 

х - початку 
: хрестоматія вибраних праць з 

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" /

Вінниця : Нова 
(DICTUM FACTUM). – Бібліогр.: 

Устименко В. І.

Сюжетний покажчик українських народних 
: за матеріалами фотокопії рукопису  

; [упоряд., вступна стаття, 
післямова та пер. з російської С. Д. Карпенко] ; за ред.  

т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Відділ 

: Білоцерківдрук, 2015. – 

Українська література для дітей та юнацтва 
: Академія, 2016. – 

Зміст: Теоретичні основи 
вивчення української літератури для дітей та юнацтва ; 

ї половини ХІХ - 
початку ХХ ст. ; Сучасна література для дітей та юнацтва. – 

: хрестоматія : 
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] 

чковської] ; [рец.  
: Академія, 2011. – 

Зміст: Нова українська дитяча література ; 
початку ХХ ст. ; 

початку 
: хрестоматія вибраних праць з 

перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для 
студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / за 

: Нова 
Бібліогр.: 

І. 


