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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ

Загальні праці про область

1. Харьков.  Золотые страницы 2013 :
справ.  предприятий,  орг.  и  учреждений
Харькова  и  Харьков.  обл.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2013. – 670 с. : ил.

Информация  о  посольствах,  консульствах,
представительствах  зарубежных  государств  в
Украине,  а  также  Украины  в  зарубежных

государствах  представлена  на  основании  данных  сайта
Министерства  иностранных  дел  Украины.  Информация  о
маршрутах  городского  транспорта  предоставлена  Департаментом
транспорта  Харьковского  городского  совета.  Карты-схемы
Харьковской  области  и  г.  Харькова  представлены к  публикации
ООО «Спаэро-ГИС».

Информация представлена по состоянию на 01.02.2013.

2. Харьков. Золотые страницы 2014 :
справ.  предприятий,  орг.  и  учреждений
Харькова  и  Харьков.  обл.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2014. – 590 с. : ил.

Информация  о  посольствах,  консульствах,
представительствах  зарубежных  государств  в
Украине,  а  также  Украины  в  зарубежных
государствах  представлена  на  основании  данных  сайта
Министерства  иностранных  дел  Украины.  Карты-схемы
Харьковской области и г.  Харькова предоставлены к публикации
ООО  «Спаэро-Гис».  Информация  о  маршрутах  городского
транспорта  предоставлена  Департаментом  транспорта
Харьковского  городского  совета.  Перечень  почтовых  индексов
предоставлен Харьковской дирекцией УГППС «Укрпочта».

Информация представлена по состоянию на 31.01.2014.
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Видатні діячі і край. Знатні люди краю

3. Александр  Мишон.  Фотограф,
издатель,  кинематографист  /
А.Хильковский [и др.] ; Харьков. обл. о-
во  азерб.-укр.  дружбы  «Достлуг»,
Междунар.  фестиваль  короткометраж.
кино  «Харьков.  сирень».  –  Харьков  :

Торсинг плюс, 2013. – 207 с. : ил.

Монография содержит материалы,  освещающие жизнь и
творчество  известного  фотографа  конца  ХІХ  –  начала  ХХ  ст.
А.Мишона,  работавшего  в  Славянске,  Изюме, Харькове,  Баку.
Долгое  время  о его судьбе  было  мало  что  известно.  Однако,
обнаруженные авторами архивные материалы позволили пролить
свет на ранее неизвестные факты из жизни выдающего фотографа,
издателя и пионера азербайджанского кино. Кроме того, авторами
представлен многочисленный иллюстрированный эксклюзивный
материал из  личных архивов (многие  фотографии публикуются
впервые).

Издание  является  продолжением  исследования  о
фотографах  –  пионерах  кино.  Книга  будет  интересна
профессионалам-киноведам,  студентам  кинофакультетов  и  всем
интересующимся историей кинематографа и фотографии.

4. Аркадий Исаакович Эпштейн.  След
на  Земле  /  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина,  Нац.  аэрокосм.  ун-т  им.
Н.Е.Жуковского  «Харьков.  авиац.  ин-т».  –
Харьков : ХНУ, 2012. – 206 с. : ил.

Издание  посвящено  видному  харьковскому
историку Аркадию Исааковичу Эпштейну (1922–2005). Включает
статьи, написанные А.И.Эпштейном о друзьях и коллегах, а также
воспоминания о нем родных, коллег и учеников.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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5. Генералы : харьков. биогр. слов. –
Харьков : Точка, 2013. – 498 с. : портр.

Книга  продолжает  серию  изданий,
которые увидели свет во второй половине 1990-х
гг.  и  в  которых  были  собраны  биографические
сведения  о  людях,  чья  жизнь  и  деятельность
связаны  с  Харьковщиной.  Тогда  появились

биографические  справочники  о  казацкой  старшине
Слобожанщины,  о  харьковских  губернаторах  и  генерал-
губернаторах,  городских  головах,  попечителях  Харьковского
учебного округа, педагогах, таможенниках и др.

В данном издании Харьковского биографического словаря
содержатся  сведения  о  генералах  и  адмиралах  советского  и
постсоветского  периода,  чей  жизненный  путь  был  связан  с
городом Харьковом и Харьковской областью. Это первое в своем
роде издание, т.к. на страницах одной книги изложены биографии
представителей  Вооруженных  Сил  и  системы  Министерства
внутренних  дел,  Службы  безопасности  Украины,  Службы
внешней  разведки Украины,  Государственной  службы  Украины
по  чрезвычайным  ситуациям,  Государственной  пограничной
службы  Украины  и  Государственной  пенитенциарной  службы
Украины.

Для  научных  работников,  преподавателей,  студентов,
сотрудников  органов  исполнительной  власти  и  местного
самоуправления, всех интересующихся историей нашего края.

6. Генрих  Вильгельмович  Ейгер:
аспекты  теории  перевода  и  избранные
поэтические  переводы  :  к  90-летию  со  дня
рождения д-ра филол. наук проф. Г.В.Ейгера
:  монография  /  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2014. – 243 с.

Юбилейная  монография,  посвященная  90-летию  со  дня
рождения доктора филологических наук, профессора Г.В.Ейгера.
Первая часть содержит труды ученого,  относящиеся к теории и
практике  перевода,  в  которых  рассмотрены
психолингвистические,  когнитивные,  коммуникативные,
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процессуальные и дидактические аспекты перевода, а также его
методологические основы.

Вторая часть монографии содержит поэтические переводы
Г.В.Ейгера  с  русского  и  украинского  на  немецкий  язык  и  с
немецкого  на  русский.  В  материалах,  собранных  автором  для
перевода,  отражены  его  глубокие  литературные  интересы  и
многообразие тем, актуальных для широкого круга читателей.

Для научной работы филологов и переводчиков; для всех,
кто  интересуется  проблемами  и  практикой  перевода
художественных текстов.

7. Журило А.Г. Выдающиеся металлурги
и  литейщики  Харьковщины  :  монография  /
А.Г.Журило,  Д.Ю.Журило.  –  Харьков  :
Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 259 с. : ил.

Монография предназначена для студентов
технических  специальностей  высших  учебных
заведений,  изучающих  историю  техники.

Представлены  краткие  биографии  выдающихся  ученых,
связанных  с  Харьковом  и  работающих  в  области  металлургии,
литья  и  горячей  металлообработки.  Приведено  большое
количество  данных,  ранее  не  публиковавшихся,  либо
опубликованных  с  ограничениями.  Описаны  результаты
оригинальных работ,  выполненных под  руководством  корифеев
науки.

Предлагаемый  материал  может  быть  использован  при
курсовом и дипломном проектировании.

8. Зборовец И.В. Александра Монтвид
в  Харьковском  институте  благородных
девиц  :  монография  /  И.В.Зборовец.  –
Харьков : Форт, 2015. – 140 с. : ил.

Александра  Станиславовна  Монтвид-
Шабельская  (1843–1921)  –  литератор  и
общественный  деятель  80-90-х  гг.  ХІХ  века.  В  книге  автор
делится воспоминаниями о годах учебы в Харьковском институте
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благородных  девиц  (рукописи  и  до  сих  пор  не  привлекли
внимание историков, краеведов, социальных педагогов и других
исследователей).

Мемуарная  проза  А.С.Шабельской  интересна  не  только
описанием нравов женских институтов середины ХІХ века, автор
дает  в  ней  развернутое  представление  о  системе  воспитания  и
обучения  юных  дворянок,  акцентирует  внимание  на
положительном опыте школы своего времени.

9. Зборовец  И.В.  Мирон  Степняк.
Биография  в  стихах  поэта  :  очерк-эссе  /
И.В.Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 153
с. : портр.

Мирон  Алексеевич  Ланшин-Степняк
(1903–1949) – забытый украинский литературный

критик,  деятельность  которого  была  связана  с  Харьковом  и
Одессой.  Как  поэт  он  совершенно  не  известен  историкам
литературы.

Впервые  в  Украине  подготовлена  биография  Мирона
Степняка  на  основе  его  стихов,  отразивших  сложную
действительность первой половины ХХ века.

Книга  предназначена  для  литературоведов,  краеведов  и
широкого круга потребителей информации.

10. Зборовець  І.В.  Доля  українського
мовознавця Василя Зборовця : монографія /
І.В.Зборовець. – Харків : Форт, 2014. – 143 с.

В  добу  «Просвіти»  й  українізації  Василь
Степанович  Зборовець  (1889–1944)  був  широко
відомий як співавтор підручника «Загальний курс
української мови» (1929 р.). Після арешту (1933 р.) його прізвище
зникло зі шпальт радянського мовознавства, а наукова діяльність
припинилася.

У  монографії  вперше  досліджено  весь  комплекс
історичних  і  особистих  обставин,  які  визначили  трагічну  долю
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вченого в роки масових репресій НКВС і німецько-фашистської
окупації України.

Для  викладачів  української  мови  і  літератури,  істориків
вузівської інтелігенції і широкого кола споживачів інформації.

11. Мудрость  и  доброта.  Академик
Ажажа Владимир Михайлович. – Харьков :
ХНУ, 2011. – 271 с. : ил.

Книга  посвящена  памяти  выдающегося
физика-экспериментатора,  академика  НАН
Украины  Владимира  Михайловича  Ажажи,
которому в  этом  (2011)  году исполнилось  бы 80

лет. Это был удивительный человек, проживший насыщенную и
интересную жизнь.  Он внес весомый вклад в развитие науки  и
образования, сделал много добрых и полезных дел для людей и
общества, а его сердце и душа всегда были преданы своей семье и
близким. И читатель сможет убедиться в этом, прочитав книгу.

Приведены  фотографии  и  документы,  отобранные  из
личного  архива  В.М.Ажажи,  а  также  фотоматериалы,
выполненные фотографом ННЦ «ХФТИ» Л.М.Березой-Харловой.
Приведенные  статьи  являются  сканированными  копиями
оригиналов.

12. Мысниченко  В.П.  Моя  правда
жизни  /  В.П.Мысниченко.  –  Харьков  :
Издательский  дом  ЖЗЛ  :  Харьков.  кн.
фабрика  «Глобус»,  2014.  –  319  с.  :  ил.  –
(Современная ЖЗЛ Харьковщины; кн. 11).

В книге Владислав Петрович Мысниченко,
который  десять  лет  (1980–1990  гг.)  успешно  работал  на  посту
секретаря  Харьковского  обкома  партии,  рассказывает  о
многогранной  работе  партийных  и  хозяйственных  органов  по
развитию  экономики,  науки,  социальной  среды  и  улучшению
благосостояния трудящихся Харьковского региона. На этом фоне
прослеживается  становление  личности  автора,  прошедшего
жизненный  путь  от  рабочего  до  руководителя  крупнейшей
области Украины и Советского Союза.
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Среди  действующих  лиц  –  труженики  города  и  села,  а
также  видные  партийные  и  государственные  деятели  Украины,
СССР и зарубежья. 

Самые  теплые  воспоминания  автор  посвящает
Г.И.Ващенко,  А.С.Масельскому  и  многим  своим  соратникам  и
товарищам  по  работе,  с  кем  вершились  добрые  дела  на
Слобожанщине.

В  увлекательно  написанном  издании  автор  сохранил
исторически важные факты, подробности и документы, которые
зримо  и  объективно  повествуют  о  полувековом  пути
социалистического развития, о непростых процессах перестройки,
её  уроках  и  итогах,  о  событиях  и  проблемах в  жизни СССР и
современной Украины.

Данная  книга  может  иметь  важное  значение  в  оценке
социалистического  пути  развития  Харьковского  региона  до
развала СССР.

13. Научное  наследие  Н.П.Комаря  и
современные  проблемы  химической
метрологии  /  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2012. – 374
с. : ил.

Сборник подготовлен к 110-летию со дня
рождения одного из наиболее известных ученых

Харьковского  университета,  выдающегося  отечественного
ученого,  доктора  химических  наук,  профессора,  основателя
кафедры  химической  метрологии  Николая  Петровича  Комаря
(1900–1980).  В  первой  части  сборника  помещены  материалы  о
жизни  и  научной  деятельности  Н.П.Комаря,  некоторые
публикации о нем и его деятельности.

Во  второй  части  сборника  воспроизведен  цикл  статей
Н.П.Комаря  «Математическая  оценка  чувствительности
химических  реакций»,  опубликованных  в  1950  г.  и
свидетельствующих  о  приоритете  Н.П.Комаря  в  развитии
метрологии  качественного  анализа.  В  этот  раздел  вошли также
ранее  не  публиковавшиеся  рукописи  докладов  Н.П.Комаря,  в
которых  наиболее  полно  изложены  его  взгляды  на  задачи  и
содержание химической метрологии.
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Третью часть  сборника  составили  оригинальные  работы
сотрудников  кафедры  химической  метрологии,  посвященные
современным  проблемам  химического  анализа  и  химической
метрологии.

14. Петр  Васильевич  Мандрыка:
военный  хирург  :  к  130-летию  со  дня
рождения  /  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2014. – 199 с.

Книга  посвящена  жизни  и  деятельности
П.В.Мандрыки,  выпускника  Харьковского
университета,  ставшего  ведущим  хирургом,
начальником Центрального военного госпиталя (г. Москва, 1923–
1943  гг.),  ныне  названного  его  именем.  Так  как  госпиталь
обслуживал руководство Полевого штаба РВС Республики, позже
Наркомата  Обороны  СССР  и  членов  их  семей,  то  здесь
встречаются фамилии и приводятся сведения об известных всей
стране командирах Красной Армии.

В  книге  собраны  выступления П.В.Мандрыки,
воспоминания его жены, сына, родственников и пациентов.

15. Ректоры.  Почетные  граждане
города  Харькова.  –  Харьков  :
Издательский  дом  ЖЗЛ  :  Харьковская
книжная фабрика «Глобус», 2014. – 463 с. :
ил.  –  (Современная  ЖЗЛ  Харьковщины,
кн. 10).

Юбилейный  10-й  том  серии  «Современная  ЖЗЛ
Харьковщины»,  посвящен ректорам высших учебных заведений
Харькова  –  города  студентов,  где  обучается  каждый  десятый
студент Украины.

Герои книги – четыре руководителя ведущих Харьковских
национальных  университетов  (каждому  посвящена  глава).  Все
они  удостоены  звания  почетных  граждан  Харькова,  их  личные
достижения отмечены высокими правительственными наградами,
они  доктора  наук,  профессора,  продолжающие  славные
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академические  традиции  нашего  города,  сделавшие
существенный вклад в развитие и процветание региона.  Вот их
имена:  Бабаев  В.Н. –  ректор  Харьковского  национального
университета городского хозяйства им. А.Бекетова; Лесовой В.Н.
–  ректор  Харьковского  национального  медицинского
университета;  Туренко  А.Н. –  ректор  Харьковского
национального  автомобильно-дорожного  университета;  Черных
В.П. – ректор Национального фармацевтического университета.

Большинство  героев  уже  изданных  книг  серии
«Современная  ЖЗЛ  Харьковщины»  продолжают  успешно
заниматься  любимым  делом.  Поэтому,  с  10-го  тома  в  разделе
«Жизнь  продолжается…» будут  раскрываться  наиболее  важные
фрагменты  из  их  дальнейшей,  после  публикации,  жизни.  В
юбилейном томе представлены публикации о:  Е.Я.Гречаниной –
генеральном  директоре  Харьковского  специализированного
медико-генетического  центра;  С.Н.Гусарове –  ректоре
Харьковского  национального  университета  внутренних  дел;
С.Ф.Денисюке –  профессоре  кафедры  криминалистики
Национального  юридического  университета  им.  Я.Мудрого;
С.М.Евеле –  генеральном директоре  ООО «Стальконструкция»;
В.Я.Тацие – ректоре Национального юридического университета
им. Я.Мудрого.

16. Самокиш  Н.С.  Мемуары  /
Н.С.Самокиш  ;  Харьков.  худож.  музей,
Корпорация  «Консалтинговая  группа
«Рубаненко  и  партнеры»,  Обществ.  орг.
клуб  типа  «Гостиная  на  Дворянской».  –
Харьков : Золотые страницы, 2010. – 183 с. :
ил.

В издание включены мемуары Н.С.Самокиша из личных
архивов,  хранящихся  в  фондах  Харьковского  художественного
музея.  В  основе  книги  лежит  авторская  рукопись,  созданная
художником  на  базе  дневниковых  записок,  которые  он  вел.
Рукопись охватывает период 1867–1918 гг. и посвящена описанию
детских  лет  автора,  его  учебы  в  Петербургской  Академии
художеств, пребыванию за границей, а также преподавательской
деятельности.  Мемуары  дополнены  материалами  из  фонда
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личного  архива  Самокиша,  хронологически  связанными  с
описанными событиями.

Книга предназначена для тех, кто интересуется историей
живописи, а также для широкого круга читателей.

17. Товажнянский  Л.Л.  Лев
Самойлович  Палатник:  у  истоков  эры
микро-  и  нанотехнологии  :  к  столетию  со
дня  рождения  :  монография  /
Л.Л.Товажнянский,  А.Т.Пугачев,
А.Л.Топтыгин  ;  Нац.  техн.  ун-т  «Харьков.
политехн.  ин-т».  –  Харьков  :  Підручник

НТУ  «ХПІ»,  2011.  –  605  с.  –  (История  НТУ  «ХПИ»  в
выдающихся личностях).

Книга  посвящена  жизни  и  научной  деятельности
профессора  Л.С.Палатника  –  выдающегося  ученого,  одного  из
основоположников  физики  пленок  и  пленочного
материаловедения,  основателя  всемирно  известной  научной
школы,  заложившей  научные  основы  современной  микро-  и
нанотехнологии.

Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,
интересующихся  историей  отечественной  науки,  а  также  на
специалистов,  аспирантов  и  студентов  в  области  физики
конденсированного состояния и нанотехнологии.

18. Чухлій  С.О.  Історик  Михайло
Васильович Клочков (1877–1952): життєвий
шлях  та  творча  спадщина  /  С.О.Чухлій  ;
Харків.  нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна.  –
Харків : ХНУ, 2014. – 187 с.

Монографія  присвячена  життю  та
творчості історика Михайла Васильовича Клочкова (1877–1952).
На основі аналізу архівних джерел та наукової спадщини вченого
характеризуються  основні  періоди  біографії,  проблематика
наукових праць, його організаційна та педагогічна діяльність.
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Для  науковців,  викладачів,  студентів  та  усіх,  хто
цікавиться проблемами історіографії.

Краєзнавство

19. Водные  маршруты  Украины  :
путеводитель. Ч. 1 : По рекам Левобережья /
авт.-сост.  А.Ю.Шостенко,  А.Ю.Палант.  –
Харьков : Золотые страницы, 2013. – 183 с. :
ил.

В  путеводителе  описаны  водные
маршруты  по  12  рекам  Левобережной  Украины.  Приведены
краткие  характеристики  рек,  длина  и  продолжительность
туристических  маршрутов,  описаны  основные  препятствия  и
способы их преодоления,  наиболее удобные пункты подъезда и
отъезда  от  основных  точек  маршрута.  Указаны
достопримечательности, встречающиеся вдоль пути.

Издание  предназначено  для  туристов-водников  и
широкого круга читателей.

20. Kharkiv  :  guidebook  :
[путеводитель].  –  Kharkiv  :  Golden  Pages,
2014. - [68 p., 10 maps-plans].

Путеводитель  по  городу  на  английском
языке.  Включены  подробные  карты  по  районам
города, фото основных достопримечательностей, их
описание и положение на карте;  указаны адреса и
номера  телефонов  отелей,  ресторанов,  театров,  музеев,
кинотеатров,  торгово-развлекательных  центров,  ночных  клубов,
парков  (большая  вкладка-карта  с  указанием  основных
аттракционов парка Горького).
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ІСТОРІЯ КРАЮ

21. Бутенко Ю.А. Дикое поле в период
раннего  средневековья  (середина  V  –
середина  XI  веков  нашей  эры)  /
Ю.А.Бутенко.  –  Харьков  :  Литера  Нова,
2014. – 558 с. : ил.

В  книге  освещен  раннесредневековый
период  истории  Подонцовья,  дано  описание  пеньковской,
волынцевской,  роменской  и  салтово-маяцкой  археологических
культур,  а  также  жизни  и  быта  их  носителей,  соответственно:
антов,  северян  и  подданных  Хазарского  каганата.  На  основе
археологических  раскопок,  проводившихся  на  территории
Змиевского,  Чугуевского,  Первомайского  и  Балаклейского
районов  Харьковской  области,  автор  описывает
восточнославянское  язычество  раннего  средневековья,
рассказывает  о  крепостях  (городищах)  и  селищах  Змиевщины
середины  V –  середины  ХІ вв.  В  работе  раскрыты  основные
моменты  освоения  славянами  лесостепных  просторов
Змиевщины.  Особое  внимание  уделено  этнокультурным  и
этногенетическим процессам, проходившим на территории края в
означенный период времени.

Книга  предназначена  для  археологов,  историков,
этнографов, работников краеведческих музеев, учителей истории
и  студентов  исторических  факультетов,  а  также  для  широкого
круга читателей, интересующихся историей родного края.

Данная  работа  послужит  пособием  для  изучения
вышеназванных  археологических  культур,  истории  Северо-
западной  Хазарии,  истории  ранних  славян  Слобожанщины  и
восточнославянской мифологии.

22. Война 1914–1917 гг. Из личного
фотоальбома генерала графа Ф.А.Келлера
/  Центр.  гос.  кинофотофоноархив
Украины им. Г.С.Пшеничного. – Харьков
: Фолио, 2012. – 327 с. : ил.
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В  издании  представлены  фотоснимки  из  альбома
генерала  от кавалерии графа Федора Артуровича  Келлера,
которые  отражают  историю  участия  10-й  кавалерийской
дивизии и 3-го конного корпуса в Первой мировой войне.

23. Добрица  В.  Чтобы  на  сердце  не
было  морщин...  /  В.Добрица.  –  Харьков  :
Точка, 2013. – 221 с. : ил.

У нормального человека не должно быть
на сердце морщин. А морщинистое сердце бывает
у  людей  равнодушных,  думающих  только  о
себе…

В  этой  книге  автор  постарался  высказать  свои  мысли  о
равнодушии чиновников  к  нуждам  народа,  о  показной «заботе»  о
повышении жизненного уровня и свободы людей…

Книга – еще одна попытка  помочь всем нам,  хотя бы в
какой-то  мере,  освободиться  от  рабской  психологии,
почувствовать  себя  человеком  –  гордым,  свободным,
независимым  от  произвола  властей  и  ответственным  за  себя,
своих детей и страну в целом…

24. Ревизская  сказка  войсковых
обывателей  города  Харькова  1782  года  /
Гос.  арх.  Харьков.  обл.  –  Харьков  :
Харьков. частн. музей гор. усадьбы, 2007. –
198 с. – (Слобожанские родоводы).

Во  все  времена,  у  различных  народов
знание  своей  родословной  всегда  вызывало
уважение  и  накладывало  на  человека  большую  долю
ответственности  перед  прошлым  своего  рода.  Проверенная
временем  жизненная  мудрость  наших  предков  сохранялась  и
передавалась из поколения в поколение.  Пристальное внимание
практическим  и  методическим  вопросам  генеалогии  уделяется
среди  архивистов  и  людей,  которые  совершенно  далеки  от
исторических наук, но интересуются родословными.
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Наибольшую  популярность  сегодня  испытывают
исследования  о  непривилегированных  сословиях  российской
империи, главным образом крестьян. Это вызвано, прежде всего,
интересом  среди  рядовых  граждан  Украины.  Происхождение
этого интереса лежит в семейных преданиях, старинных альбомах
с  фотографиями,  книгах  старинных  документов,  а  иногда  и  в
отсутствии каких-либо данных, что наталкивает таких людей на
мысли о существовании семейной тайны…

25. Сповідь  солдатських  сердець.  –
Харків : Золоті сторінки, 2010. – 159 с. : іл.

Видання  знайомить  читачів  зі  спогадами
учасників  Великої  Вітчизняної  війни  –  жителів
Дергачівського  району  і  присвячене  65-й  річниці
Перемоги.  Книга  містить  багатий  ілюстративний

матеріал,  який складають як  архівні,  так сучасні  фото,  а  також
фрагменти  мемуарної  літератури,  статті  про  окремі  військові
операції часів Другої світової війни. Окремий розділ присвячений
державним військовим нагородам СРСР.

Книга адресована ветеранам Великої Вітчизняної війни, а
також усім, хто цікавиться історією рідного краю.

26. Филонич В.И. Рассказы о жизни :
в  4  т.  Т.  4  /  В.И.Филонич.  –  Харьков  :
Міськдрук, 2011. – 537 с.

Книга  завершает  четырехтомное
пятикнижие  авторских  «Рассказов  о  жизни».
Автор  продолжил  повествование  об  основных
событиях  в  его  жизни…  уже  в  пенсионном
возрасте,  происходивших в 1999–2009 гг.,  а  также изложил свои
представления об устройстве мира и смысле жизни. 

27. Шейко  В.М.  Історія  культури
Слобідської  України  :  навч.  посіб.  /
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В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. –
Харків : ХДАК, 2012. – 223 с.

Розглядаються  проблеми  становлення  та  розвитку
культури  Слобідської  України  з  найдавніших  часів  до  початку
ХХІ  ст.  Основна  увага  приділяється  висвітленню  маловідомих
культурологічних  аспектів  Слобідської  України:  загальним
умовам ґенези й еволюції культури, побуту та звичаям слобожан,
розвитку  освіти,  журналістики,  науки,  літератури,  архітектури,
образотворчого  мистецтва,  театральної,  музичної  та  в  цілому
художньої  культури  Слобожанщини  тощо.  Ґрунтовно
аналізуються  наявні  концепції  дослідження проблем культури  в
цілому та культури вітчизняної Слобідської України зокрема.

Узагальнюються  сучасні  тенденції  розвитку  культури
Слобідської України років незалежності. Показано тенденції розвитку
культури новітньої України в загальноосвітньому контексти.

Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних вищих
навчальних закладів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми
культури України.

Історія міст і сіл області, 
районів м. Харкова

28. Булига  А.М.  Шевченківський
район  у  роки  Великої  Вітчизняної  війни
1941–1945 років / А.М.Булига, В.І.Тройнер. –
Харків : ФО-П Залогін С.О., 2012. – 247 с.

Книга присвячена трагічним подіям першої
половини  40-х  років  ХХ  століття  на  території
невеликого  сільськогосподарського  району
Слобожанщини.

Видання розраховано на широке коло читачів, починаючи
від представників підростаючого покоління і до ветеранів війни та
тилу.

29. Диво Андріївки – фундуковий сад : турист.-
іст.  дайжест.  –  смт  Кегичівка  (Харків.  обл.)  :  [Б.в.,
201–]. – 15 с. : іл.
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Буклет  –  запрошення  до  подорожі  по  дуже  красивому
місцю  –  с.  Андріївка  Кегичівського  району.  Увазі  читача
представлені  Ставок  Морозівський,  садиба  сім’ї  Караптан  –
фундуковий  сад,  зона  відпочинку,  мисливський  будинок,
рукотворні ставки. Багато фотографій.

30. Добрица  В.  Родной  мой  край  /
В.Добрица.  –  Харьков :  Точка,  2014.  –  216
с. : ил.

Издание  подготовлено  учениками
Ольховатского учебно-воспитательного комплекса
(директор  –  Е.В.Новиков).  История  страны,
области, села – это, прежде всего, история людей. Сколько людей
– столько историй. В этих историях есть очень много общего, есть
и уникальные особенности. И чем шире палитра красок, которыми
написана история, тем ярче и полнее история края. Эта книга –
первая попытка написать историю своей малой родины и, вполне
естественно, что она носит, в значительной мере, фрагментарный
характер.  Другими  словами,  написанное  включает  лишь
некоторые страницы истории нашего края. Это издание – только
начало  написания  полной  и  всеобъемлющей  истории  нашего
края…

31. Мій рідний край Чугуївщина : до
90-річчя  Чугуїв.  р-ну  /  Чугуїв.
райдержадмін., Чугуїв. райрада. – Харків :
Золоті сторінки, 2013. – 294 с. : іл.

Видання  присвячено  90-річчю
Чугуївського району Харківської області. У книзі
міститься інформація про утворення району, його

розвиток,  події  часів  Великої  Вітчизняної  війни  та  повоєнну
відбудову, а також про сучасне соціально-культурне життя сіл та
селищ Чугуївщини.

Видання  допоможе  краще  ознайомитись  з  історією,
культурою  та  традиціями  нашого  краю.  Рекомендовано  для
широкого кола читачів.
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32. Тройнер  В.І.  Олександрівка  :
краєзнав. вид. / В.І.Тройнер, А.М.Булига. –
Харків : Вид. Савчук О.О., 2013. – 271 с. –
(Населені пункти Шевченківщини).

Книга  містить  географічний  опис  та
історичний  нарис  села  Олександрівка
Шевченківського району Харківської області. Це перше системне
краєзнавче  дослідження  про  цей  невеликий  населений  пункт
Слобожанщини.

Розраховано  на  широке  коло  читачів,  особливо  жителів
Олександрівки та вихідців з цього села, а також всіх краєзнавців-
любителів рідного краю.

33. Чугуїв. Місто на долонях. – Харків : Золоті
сторінки, 2015. – 48 с. : іл.

Книга  підготовлена  для  дітей.  Вона  допоможе
довідатися  не  тільки  про  сьогодення  Чугуєва,  а  й  про
минуле.  Багато фотографій,  які  представляють архітектуру
та  пам’ятні  місця  Чугуєва  (Будинок  часів  військового
поселення  –  став  музеєм;  Будинок  офіцерського  складу;

Меморіальний  монумент  на  місці  будинку,  у  якому  народився
І.Ю.Рєпін;  міста  відпочинку  на  р.  Сіверський  Донець;  етнічна
садиба  «Осикове  плесо»).  Також  можна  здійснити  віртуальну
екскурсію до художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна.

Допоміжні історичні дисципліни

34. Кривоконь  А.Г.  Тракторы  на
почтовых  изделиях,  денежных  знаках,
лотерейных билетах : (по материалам част.
коллекции авт.) / А.Г.Кривоконь. – Харьков :
ЧП «Токарских», 2011. – 71 с. : ил.

Работа  посвящена  вопросам  истории
тракторостроения  в  аспекте  филателии  и  бонистики.  В  книге
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приведены описания сюжетов, посвященных тракторной тематике
на марках и банкнотах разных стран.

Рассчитана  на  специалистов,  коллекционеров,  всех,  кто
интересуется историей развития машиностроения в нашей стране
и в мире.

35. Кривоконь  А.Г.
Тракторостроение:  история  и
фалеристика  :  по  материалам  част.
коллекции А.Г.Кривоконя / А.Г.Кривоконь.
– Харьков : ЧП «Токарских», 2010. – 231 с. :
ил.

История  тракторостроения  неотъемлема
от истории нашего  государства.  Главной целью книги является
историко-фалеристический  ретроспективный  анализ  пути,
пройденного предприятиями тракторостроения.

В  книге  отражены  легендарные  этапы  зарождения  и
развития  тракторостроения,  раскрыта  система  поощрения
знаками, значками и медалями СССР в указанной отрасли.

Книга  хорошо  иллюстрирована,  рассчитана  на  широкий
круг  лиц,  коллекционирующих  значки  и  интересующихся
историей отечественной промышленности.

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

36. Охорона  довкілля  :  зб.  ст.  ХІ
Всеукр. наук. Таліїв.  читань /  Харків. нац.
ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015.
– 283 с.

Розглядаються  сучасні  проблеми
раціонального  природокористування  та  охорони
природи,  оцінки  екологічного  стану  компонентів  і  комплексів
довкілля,  наукові  та  освітянські  проблеми  заповідної  справи  в
Україні,  практика  міжнародного  співробітництва  в  галузі
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екологічної  освіти  і  просвітництва  та  науково-дослідні  роботи
учнів – членів Малої академії наук України.

Для  науковців,  фахівців-екологів,  а  також  викладачів,
аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ

37. Бюджет города Харькова на 2014 /
Департамент бюджета и финансов Харьков.
гор. совета. – Харьков : Золотые страницы,
2014. – 396 с.

Издание представляет собой материалы по
формированию проекта бюджета города Харькова
на  2014  год  с  учетом  требований  Бюджетного

кодекса  Украины  и  Налогового  кодекса  Украины.  Расчеты
подготовлены в разрезе бюджетов районов в городе и городского
бюджета, функциональной и экономической классификации.

Предназначено  для  работников  органов  местного
самоуправления, работников финансовой сферы, преподавателей
и  студентов  высших  учебных  заведений,  широкого  круга
читателей.

38. Завод  «Свет  шахтера»:  вчера,
сегодня  –  и  всегда.  –  Харьков  :  Золотые
страницы,  2011.  –  271  с.  :  ил.  –  (История
фабрик и заводов).

Серия  «История  фабрик  и  заводов»
основана  А.М.Горьким.  В  очередной  книге  этой
серии  рассказывается  о  Харьковском
машиностроительном заводе «Свет шахтера» – основных этапах
его  истории,  о  подразделениях  и  людях,  о  деятельности
предприятия  в  современных  экономических  условиях,  его
трудностях,  успехах  и  перспективах.  Издание  посвящено  120-
летию завода.
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39. История  развития  газоснабжения
города  Харькова:  140  лет  на  службе
городу... / Н.А.Венедиктов и др. – Харьков :
Дом Рекламы, 2011. – 151 с. : ил.

Для  написания  книги  коллектив  авторов
обратился  к  архивным,  производственным  и

нормативным  документам,  помогающим  отобразить  историю
развития газовых сетей города. Особенно ценным материалом в
книге  являются  воспоминания  авторов-ветеранов,  стремящихся
поделиться многолетним опытом, рассказать новому поколению
газовиков о работе их предшественников.

40. Книга  инвестора.  Харьковская
область  :  бизнес,  инвестиции,  устойчивое
развитие. – Харьков : Фолио, 2010. – 263 с. :
ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Инновационно-инвестиционный потенциал
нашего региона очень велик – в первую очередь,
благодаря тому, что Харьков всегда был и остается
крупным центром научных исследований, имеет серьезную базу
для внедрения в производство новых технологий и современных
научных  разработок.  Всемирную  славу  имеют  харьковские
научные школы в сфере физики твердого тела, ядерной физики,
авиа- и приборостроения. Внедряются новые подходы к синтезу
науки и производства…

На Слобожанщине представлены инвестиции более чем из
50 стран мира. По их объему Харьковская область занимает одну
из  лидирующих  позиций  среди  регионов  Украины.  На  одного
жителя области приходится более 750 долл.  США иностранных
инвестиций.  На  Харьковщине  создана  разветвленная  и
современная  инфраструктура  для  ведения  бизнеса.  Она
представлена 36 бизнес-центрами, 15 из которых функционируют
в  городах  и  районах  области,  5  бизнес-инкубаторами,  239
аудиторскими  фирмами,  53  банковскими  учреждениями,  61
страховой  компанией,  14  биржами.  И  эта  сеть  постоянно
расширяется.
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Авторы  стремились  сделать  издание  максимально
полезным  для  целевой  аудитории  –  представителей
экономического  блока  регионов-партнеров,  бизнеса  и
промышленности.  Именно  практический  аспект  и  лег  в  основу
данной книги. Издание поможет более детально ознакомиться с
разными сферами жизни области, инвестиционными проектами и
предложениями Харьковщины.

41. ПАО  «Электромашина»:  этапы
большого  пути.  1869–2014.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2014. – 247 с. : ил.

Книга  о  прошлом  и  настоящем  ПАО
«Электромашина»  –  одного  из  старейших
предприятий  Харькова,  прошедшего  за  полтора
века истории славный и нелегкий трудовой путь

от  Харьковских  главных  железнодорожных  паровозных  и
вагонных  мастерских  до  признанного  лидера  отечественного
электромашиностроения.  Продукция  предприятия
(электромашины  постоянного  тока,  рудничная  аппаратура)
отличается  высокой  надежностью  и  пользуется  заслуженным
спросом в Украине,  странах ближнего и дальнего зарубежья.  В
издании впервые приведены уникальные архивные документы и
фотоматериалы. 

Для  широкого  круга  специалистов  и  всех,  кто
интересуется историей развития промышленности и техники 19-
21 веков.

42. Турбоатому  –  80.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2014. – 88 с. : ил.

В  издании,  посвященном  80-летию
флагмана энергомашиностроения Украины – ОАО
«Турбоатом», рассказывается об основных этапах
его  истории,  о  структурных  подразделениях  и
людях,  о  деятельности  предприятия  в
современных  экономических  условиях,  а  также
его достижениях и перспективах.
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43. ХГАПП.  Вдохновленные  небом
= KSAMC. Inspired by Sky : харьковскому
Авиационному  –  85  :  фотоальбом.  –
Харьков : Зебра, 2011. – [63] с. : ил.

Издание приурочено к 85-летию со дня
основания  одного  из  старейших  предприятий  авиационной
промышленности – Харьковского государственного авиационного
производственного  предприятия.  Фотоальбом  рассказывает  о
сегодняшнем дне завода. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

44. Робак  І.Ю.  Охорона  здоров’я  в
першій  столиці  радянської  України  (1919–
1934  рр.)  /  І.Ю.Робак,  Г.Л.Демочко.  –
Харків : Колегіум, 2012. – 259 с.

Автори  монографії  –  викладачі
Харківського  національного  медичного
університету:  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри суспільних наук І.Ю.Робак та кандидат історичних наук,
старший  викладач  Г.Л.Демочко.  У  дослідженні  йдеться  про
вироблення  і  становлення  основних  організаційних  форм
радянської  моделі  охорони  здоров’я  у  Харкові  за  часи  його
столичного статусу (1919–1934 рр.).

Книга стане у пригоді викладачам, науковцям, студентам,
керівникам місцевого самоврядування, а також широкому загалу
читачів, які небайдужі до історії Харкова.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЮ

45. Кочарян  С.Г.  Армянская  община
Харькова  (1863–2010  гг.)  /  С.Г.Кочарян  ;
Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина.  –
Харьков : ХНУ, 2013. – 243 с.

Монография  посвящена  комплексному
изучению истории армянской общины Харькова в

1863–2010  гг.,  в  частности  таким  аспектам,  как  динамика  её
численности,  развитие  армянских  национальных  организаций,
роль  харьковских  армян  в  общественно-политической,
экономической, научной и культурной жизни города.

Для  историков  и  читателей,  интересующихся  вопросами
истории армянского народа, независимой Украины и Российской
империи.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ

46. Добкін  М.М.  Місцеві  державні
адміністрації України: становлення, розвиток
та  функціонування  :  монографія  /
М.М.Добкін. – Харків : Золота миля, 2012. –
566 с.

У  монографії  аналізуються  історичні  та
правові особливості створення, становлення та розвитку інституту
місцевих  державних  адміністрацій,  з’ясовується  їх  місце  та
призначення  в  системі  органів  виконавчої  влади,  розкривається
специфіка  їх  правового  статусу.  Охарактеризовано  основні
завдання,  функції  та  принципи  діяльності  місцевих  державних
адміністрацій,  а  також  особливості  їх відповідальності  як
суб’єктів  адміністративного  права.  Визначається  система
правових та соціальних гарантій діяльності  місцевих державних
адміністрацій.  Уточняється  система  правового  регулювання
діяльності  місцевих  державних  адміністрацій,  загальні  риси
формування,  складу  та  структури  місцевих  державних
адміністрацій та ін.
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Надано  пропозиції  та  рекомендації  щодо  вдосконалення
адміністративно-правових  засад  організації  та  функціонування
місцевих державних адміністрацій за напрямками їх діяльності.

Для  наукових,  науково-педагогічних  і  педагогічних
працівників,  державних  службовців,  аспірантів,  ад’юнктів,
студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів, а також
усіх тих, хто цікавиться проблемами адміністративного права.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

47. Возрождение  духовности  в
современном мире: взаимодействие церкви
и  образования  :  тезисы  Междунар.  науч.-
практич. конф., 26-27 апр. 2012 г. – Харьков
: ХНУ, 2012. – 431 с.

Конференция  приурочена  20-летию
исторического  события,  состоявшегося  на  Слобожанщине  –
Харьковскому Архиерейскому Собору Украинской Православной
Церкви,  благодаря  которому  удалось  избежать  раскола  Святой
Церкви. Конференция направлена на поиск путей решения задачи
морально-этнического  воспитания  личности  в  контексте
традиционных  духовных  ценностей  при  объединении
воспитательного потенциала Церкви и системы образования.

48. Свято-Борисо-Глебский монастырь :
с. Водяное, 1997–2007. – [Б.м. : Б.и., 200-]. – 64 с. :
ил.

Монастырь основан 13 мая 1997 г. на месте
освященного в 1905 г.  Борисо-Глебского храма с.
Водяное Змиевского района Харьковской области.
История  же  храма  во  имя  святых  страстотерпцев
Бориса  и  Глеба  уходит  корнями  в  седую  старину.  По  данным
документов Харьковской епархии на 1867 г. первый деревянный
храм был построен в 1700 г. казаками-поселенцами…
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Представлена история монастыря, описаны его святыни и
многочисленные  благодарности  от  людей.  Большое  количество
фотографий.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ В КРАЇ. ОСВІТА

49. Вірність професії : до 70-річчя каф.
екон.  теорії  Нац.  юрид.  ун-ту  ім.  Ярослава
Мудрого  /  Харків.  нац.  юрид.  ун-т  ім.
Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. –
47 с.

У  виданні  висвітлюються  історія  та
сьогодення  кафедри  економічної  теорії

Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, яка була
створена у 1944 р.

Для  викладачів,  науковців,  студентів  та  широкого  кола
читачів.

50. Греческие  рукописи  из  собрания
Центральной  научной  библиотеки
Харьковского  национального  университета
имени  В.Н.Каразина  :  каталог  /  Харьков.
нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Центр. науч. б-
ка,  Харьков.  гор.  о-во  греков  «Гелиос».  –
Харьков : Слово, 2012. – 96 с. : ил.

Издание посвящено коллекции греческих рукописей ХІІ–
ХVІІІ вв., хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки
Харьковского  национального  университета  им.  В.Н.Каразина.
Собрание  включает  в  себя  произведения  античных  и
византийских  авторов,  а  также  сочинения  греческих  писателей
ХVІ –ХVІІІ вв.

Каталог  рассчитан  на  филологов,  теологов,  книговедов,
историков, а также всех, кто интересуется историей и литературой
Греции.
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51. Динамика полета и управления: 50
лет  в  ХПИ  :  монография  /  под  общ.  ред.
Д.В.Бреславского  ;  Нац.  техн.  ун-т
«Харьков. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ
«ХПИ», 2014. – 487 с.

Монография посвящена истории создания и
развития специальности «Динамика полета и управление» и кафедры
автоматического  управления  движением  (систем  и  процессов
управления) в Харьковском политехническом институте.

Во второй части представлены результаты исследований
ученых кафедры в области управления и динамики летательных
аппаратов,  моделирования  их  тепловых  режимов,  ресурса,
навигации и навигационных систем.

Предназначено для научных сотрудников, преподавателей
и  студентов  университетов,  специализирующихся  в  области
механики, теории управления и истории науки и техники.

52. Кафедра  промышленной  и
биомедицинской электроники НТУ «ХПИ» :
история,  достижения,  перспективы  /  Нац.
техн.  ун-т  «Харьков.  политехн.  ин-т».  –
Харьков : Золотые страницы, 2013. – 222 с. :
ил.

Рассказывается  о  создании  и  годах  становления  одного  из
структурных подразделений Национального технического университета
«ХПИ» – кафедры промышленной и биомедицинской электроники, её
современной деятельности и перспективах дальнейшего развития.

Для широкого круга читателей.

53. Кафедра  історії  педагогіки  та
порівняльної  педагогіки  (минуле,  сучасне,
майбутнє)  /  Харків.  нац.  пед.  ун-т  ім.
Г.С.Сковороди.  –  Харків  :  ХНАДУ, 2012.  –
103 с.
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У  збірнику  представлено  матеріали  про  кафедру  історії
педагогіки  та  порівняльної  педагогіки,  її  витоки,  розвиток,
досягнення за десять років. Розкрито напрями діяльності кафедри,
представлено  наукові  школи  та  науково-методичні  здобутки
викладачів кафедри.

Для  студентів,  аспірантів  і  докторантів,  викладачів
педагогічних навчальних закладів,  усіх,  хто цікавиться історією
кафедр університету.

54. Научно-исследовательский  и
проектно-конструкторский  институт
«Молния» на рубеже тысячелетий / под общ.
ред.  В.И.Кравченко  ;  Нац.  техн.  ун-т
«Харьков.  политехн.  ин-т»,  Н.-и.  и  проект.-
конструкт.  ин-т  «Молния».  –  Харьков  :
НТМТ, 2014. – 387 с. : ил.

Рассмотрены  основные  этапы  развития  одного  из
уникальных  научно-исследовательских  институтов  Украины  и
бывшего  СССР  –  Научно-исследовательского  и  проектно-
конструкторского  института  «Молния»  Национального
технического  университета  «Харьковский  политехнический
институт».  Показан  его  вклад  в  развитие  техники  высоких
напряжений,  обороноспособности  страны,  в  подготовку
инженерно-технических и  научных  кадров.  Освещается  участие
специалистов  института  в  высоких  достижениях  отечественной
науки и техники.

Для  научных  работников,  инженеров,  аспирантов  и
студентов соответствующих специальностей.

55. Національний  фармацевтичний
університет:  здобутки  і  плани,  2009/2010–
2010/2011  :  підсумки  діяльності  Нац.
фармац.  ун-ту  за  2009/2010  навч.  р.
Напрямки роботи у 2010/2011 навч. р. Вип.
11 /  Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ :
Золоті сторінки, 2010. – 239 с. : іл.
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У  виданні  представлена  багатопланова  діяльність  та
здобутки  колективу  Національного  фармацевтичного
університету  за  2009–2010  навчальний  рік,  висвітлені  основні
напрямки і перспективи роботи структурних підрозділів закладу.
Окреслена стратегія розвитку університету та плани діяльності у
напрямах освітньої, навчально-методичної, практичної, виховної,
кадрової,  науково-дослідної,  профорієнтаційної,  міжнародної,
інформаційно-комунікаційної,  фінансово-економічної,
господарської, діяльності на 2010–2011 навчальний рік.

56. Наши звездные годы. 1930–1996 гг.
– Харьков :  Колорит, 2012.  – 230 с.  :  ил.  –
(История  НТУ  «ХПИ»  в  выдающихся
личностях).

Книга  посвящена  созданию  и  развитию  в
период 1930–1996 гг. научно-исследовательского и
проектно-конструкторского института «Молния» – подразделения
НТУ «ХПИ». 

В издании изложен субъективный взгляд на происходившие
события – через призму воспоминаний непосредственных участников
этого  многолетнего  процесса,  наполненного  взлетами  мысли,
кропотливым трудом и радостями повседневной жизни. 

В  оформлении  книги  использованы  изображения
скульптур  В.А.Сидура:  «Взывающий»,  «Энштейн»,  «Хула-Хуп»;
много  фотографий  В.М.Русиновского,  И.Р.Пекаря,
С.В.Смышляева, а также неизвестных фотохудожников.

Предназначена  специалистам  в  области  высоковольтной
техники и широкому кругу читателей.

57. Образовательный  потенциал
Харьковщины : монография / под общ. ред.
Е.В.Астаховой,  Е.А.Подольской  ;  Нар.  укр.
акад. – Харьков : НУА, 2013. – 502 с.

В  монографии  раскрывается
образовательный потенциал  области  в  контексте

повышения конкурентоспособности региона,  исследуются  этапы
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и особенности становления и развития системы образования на
Харьковщине, анализируются экономические и социокультурные
предпосылки  развития  образовательного  пространства  в  новых
исторических  условиях.  На  основе  выделения  основных
тенденций  в  сфере  образования  описывается  современная
образовательная  парадигма  и  направления  модернизации
образования  в  Харьковском  регионе.  Дается  определение
сущности и базовых принципов функционирования непрерывного
образования,  выступающего  определяющим  фактором
обновления всех образовательных систем в современную эпоху.
Представлен  практический  опыт  харьковского  гуманитарного
университета  «Народная  украинская  академия»,  где  более  двух
десятилетий  ведется  эксперимент  по  внедрению  уникальной
модели непрерывного образования.

Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  научных  и
административных  работников,  для  всех,  интересующихся
проблемами  развития  образования  и  науки  в  Украине  и  в
Харьковском регионе.

58. Посохов С.И. Университет и город
в  Российской  империи  (вторая  половина
XVIII  –  первая  половина  ХIX  вв.)  /
С.И.Посохов  ;  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2014. – 363
с.

Монография посвящена проблеме адаптации университета
в  социокультурном  пространстве  Восточной  Европы  второй
половины  ХVІІІ –  первой  половины  ХІХ веков.  Анализ
осуществлен  преимущественно  на  материалах  Московского,
Казанского  и  Харьковского  университетов.  Охарактеризованы
начальные  условия  и  трудности,  с  которыми  столкнулись
устроители университетов, процессы социализации иностранных
профессоров,  практики  саморепрезентации  университетов,  ход
укоренения и трансформации университетских традиций в новой
среде, а также влияние университетов на модернизацию городов
Российской империи.

Для историков,  преподавателей,  студентов,  всех тех,  кто
интересуется историей университетов.
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59. Радиофизический факультет за 60
лет со дня основания /  Харьков.  нац.  ун-т
им. В.Н.Каразина ; под ред. С.Н.Шульги. –
Харьков : ХНУ, 2012. – 327 с.

Книга  посвящена  шестидесятилетию
радиофизического  факультета  Харьковского

национального  университета  им.  В.Н.Каразина.  В  ней
рассказывается об основании факультета и его подразделениях, о
научной  деятельности,  учебном  процессе,  студенческой  жизни.
Использованы фотографии из архива университета и факультета,
личные фотографии сотрудников и выпускников факультета.

Издание  предназначено  для  преподавателей,  студентов,
выпускников  радиофизического  факультета  ХНУ  им.
В.Н.Каразина,  а  также  всех  тех,  кто  интересуется  историей
развития отечественной науки.

60. Рижкова  М.С.  Освіта  жінок  у
Харківській губернії: історико-педагогічний
аспект  :  монографія  /  М.С.Рижкова  ;  Укр.
інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2013. – 210 с.

У  монографії  на  основі  аналізу  широкої
джерельної  бази  здійснено  комплексний  аналіз
становлення і розвитку освіти жінок у Харківській
губернії  у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  століття;
виявлено історичні, економічні та соціальні передумови розвитку
жіночої освіти в Україні; досліджено вплив громадського руху на
формування  системи  освіти  жінок;  виявлено  етапи  і  тенденції
розвитку жіночої  освіти  у  Харківській  губернії;  з’ясовано  роль
відомств,  громадських  об’єднань  і  приватних  осіб  у  розвитку
освіти  у  досліджуваному  регіоні;  узагальнено  досвід  виховної
роботи у жіночих навчальних закладах.

Монографія розрахована на фахівців в галузі  педагогіки,
історії,  викладачів,  аспірантів  та  студентів  вищих  педагогічних
навчальних  закладів,  усіх  тих,  хто  цікавиться  історією  рідного
краю.
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61. Рыжий В.С. Из истории механико-
математического  факультета  Харьковского
университета  (до  2011  года)  /  В.С.Рыжий  ;
Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина.  –
Харьков : ХНУ, 2014. – 354 с.

Книга  содержит  материалы  по  истории
существования математического отделения, начиная с 1805 года
(математических кафедр и  кафедры механики),  а  с  1961 года  –
механико-математического  факультета  Харьковского
университета.  Использованы  некоторые  материалы,  взятые  из
книги, опубликованной к 40-летию факультета.

62. Скирда В.В. Археологічна наука в
Харківському університеті (1805–1920 рр.) :
монографія / В.В.Скирда ; Харків. нац. ун-т
ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 163 с.

Монографія  присвячена  історії  розвитку
археологічної науки. В роботі наводяться дані про
перші  археологічні  дослідження  вчених
Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 р.
Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними
пам’яток археології.

Видання  розраховано  на  науковців,  студентів  та
краєзнавців,  які  цікавляться  проблемами  як  історіографії
археології так і історії історичної науки в цілому.

63. Студенческие  строительные
отряды: вчера, сегодня, завтра : монография
/ под общ. ред. Е.В.Астаховой ; Департамент
образования  и  науки  Харьков.  обл.  гос.
администрации,  Совет  ректоров  Харьков.
вуз. центра, Нар. укр. акад. – Харьков : НУА,
2013. – 475 с. : ил.
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Книга  раскрывает  историю  создания  и  развития  системы
студенческих строительных отрядов (ССО) страны, г. Харькова за
весь  период  их  функционирования,  проблемы  мотивации
студенчества  Харьковщины  к  участию  в  ССО,  причины  упадка
движения,  вопросы,  связанные  с  академической  мобильностью
студентов  в  условиях  реализации  Болонской  системы,  новые
тенденции и формы современных студенческих трудовых отрядов.

64. Тацій  В.Я.  Вибранні  статті,
виступи, інтерв’ю (2009–2014) /  В.Я.Тацій. –
Харків : Право, 2015. – 647 с.

Видання підготовлено до 50-річчя науково-
педагогічної  і  громадської  діяльності  видатного
вченого  України  в  галузі  правознавства,
талановитого  педагога  й  організатора  вищої  освіти,  доктора
юридичних наук, професора, ректора Національного юридичного
університету  ім.  Я.Мудрого,  президента  Національної  академії
правових  наук  України,  академіка  Національної  академії  наук
України,  заслуженого  діяча  науки  і  техніки  України,  лауреата
Державних премій України, Героя України Василя Яковича Тація.

До  видання  ввійшли  вибрані  статті,  виступи,  інтерв’ю,
присвячені  актуальним  питанням  розвитку  юридичної  науки  і
освіти,  кримінального  права,  конституційного  права  та
державного  будівництва,  загальнотеоретичним  проблемам
держави  і  права,  а  також  виступи  на  наукових  конференціях,
«круглих столах», у пресі та на телебаченні за останні п’ять років,
які становлять науковий інтерес та будуть корисними студентам,
аспірантам,  викладачам юридичних вищих навчальних закладів,
науковим співробітникам, а також практичним працівникам.

65. Товажнянский  Л.Л.  Политех
сегодня / Л.Л.Товажнянский ; Нац. техн. ун-
т «Харьков. политехн. ин-т». – Изд. 3-е, доп.
– Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 156 с. : ил. –
(История  НТУ  «ХПИ»  в  выдающихся
личностях).
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В книге  воспоминаний  ректора  НТУ  «ХПИ»  приведены
автобиографические  сведения,  повествующие  о  важнейших
событиях в жизни университета, успехах в развитии образования
и  науки.  Цветные  фотографии  иллюстрируют  и  дополняют
текстовые материалы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

66. Харківський  історіографічний
збірник.  Вип.  13  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2014. – 327 с.

У  черговому  випуску  наукового  збірника
зібрано статті із широкого кола проблем теорії та
історії історичної науки та освіти.

Для  викладачів,  науковців,  усіх,  хто
цікавиться історіографією.

67. Харьковский  национальный
университет  имени  В.Н.Каразина.
Экономический факультет за 80 лет со дня
основания. – Харьков : ХНУ, 2013. – 87 с. :
ил.

Научно-популярное издание подготовлено
к 80-летию экономического факультета (1933–2013) Харьковского
национального университета им. В.Н.Каразина. Не повторяя уже
изданные  работы,  оно  дополняет  их  новыми  фактами  и
материалами.

Книга рассчитана на всех тех, кто интересуется историей
экономической науки и образования в Харьковском классическом
университете,  настоящим  и  будущим  его  экономического
факультета.
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА.
КУЛЬТОСВІТНІ ЗАКЛАДИ

68. Логвиненко Л.А. Загублений світ /
Л.А.Логвиненко.  –  Харків  :  Чайка,  2011.  –
367 с. : іл.

У  цій книзі  зібрані найкращі публіцистичні
твори автора, що були опубліковані у всеукраїнських
виданнях. Автор торкається тем історичної пам’яті,
Голодомору,  національного відродження, любові до
рідної землі, людської гідності та самоповаги. Він вирушає слідами
українців, котрі знаходить не лише у знакових для української долі
місцях на рідній землі, але й у Сибіру, на Алтаї, Брюсселі. Нарисові
твори можуть також використовуватися як ілюстративний матеріал
для дистанційного навчання у курсі «Публіцистичні жанри».

69. Проблеми  музеєзнавства,
збереження  та  відновлення  історичної
пам’яті  :  (до  85-річчя  Харків.  держ.  акад.
культури  та  25-річчя  відкриття  першого  в
Україні  музейн.  від-ня  ХДАК)  :  матеріали
всеукр. наук.-теорет. конф., 14-15 трав. 2014 р. /
Департамент культури і туризму Харків. обл.

держ. адмін., Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК,
2014. – 98 с.

Висвітлюється  доробок  відомих  науковців,  аспірантів,
студентів  вищих  навчальних  закладів  України  та  зарубіжних
країн, співробітників провідних музеїв з проблем музеєзнавства та
історичного краєзнавства,  підготовки фахівців музейної  галузі  в
Україні.

70. Вісімнадцяті Сумцовські читання :
зб.  матеріалів  наук.  конф.  «Музей  як
соціокультурний  інститут  в  умовах
інформаційного суспільства» (проводиться в
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рамках  ХVIII  Сумцовських  читань),  18  квіт.  2012  р.  –
Харків : Майдан, 2012. – 272 с. : іл.

До збірника увійшли матеріали доповідей і повідомлень з
проблем музейної справи, збереження та популяризації історико-
культурної  спадщини  співробітників  музею,  учених  ВНЗ,
краєзнавців м. Харкова, які брали участь у науковій конференції
«Музей,  як  соціокультурний  інститут  в  умовах  інформаційного
суспільства», що проходила у рамках ХVІІІ Сумцовських читань.

Для  музейних  фахівців,  істориків,  працівників  культури,
краєзнавців, студентів вищих і середніх навчальних закладів.

71. Дев’ятнадцяті Сумцовські читання
: зб.  матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей
як  соціокультурний  інститут  в  умовах
інформаційного суспільства» (проводиться в
рамках  ХІХ  Сумцовських  читань),  18  квіт.
2013 р. – Харків : Майдан, 2013. – 313 с. : іл.

До збірника увійшли матеріали доповідей і повідомлень з
проблем музейної справи, збереження та популяризації історико-
культурної  спадщини  краєзнавців,  співробітників  музеїв,
викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ України, які брали участь
у  науковій  конференції  «Музей,  як  соціокультурний  інститут  в
умовах інформаційного суспільства», що проходила у рамках ХІХ
Сумцовських читань.

Для  музейних  фахівців,  істориків,  працівників  культури,
краєзнавців, студентів вищих і середніх навчальних закладів.

72. Титар О.В. Українські національні
і  культурні  ідентичності  в глобалізованому
світі (на прикладі культури Слобожанщини)
: монографія / О.В.Титар ; Харків. нац. ун-т
ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 347 с.

У  монографії  розглядаються  українські
національні  і  культурні  ідентичності  Слобожанщини,  здійснюється
класифікація  і  типологія слобожанських культурних ідентичностей.
Глобалізація піднімає проблеми антропологічної кризи і глобального
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диктату віртуального в слобожанських культурних ідентичностях, як
перспектива  вирішення  криз  глобалізації,  пропонується  поєднання
етико-антропологічного  візуально-антропологічного  та
психоаналітичного  підходів.  На  широкому  емпіричному  матеріалі
проводиться аналіз чотирьох моделей слобожанських ідентичностей –
барокової  релігійної  ідентичності,  модель імперських співіснуючих
лояльностей  –  протоукраїнські  ідентичності  романтизму;  модель
модернізму – конфліктуючі національні ідентичності, сучасна модель
– співіснуючі ідентичності.

Книга призначена філософам, культурологам, соціологам,
фахівцям  з  історії  та  філософії  культури,  філософської  і
культурної антропології, філософії мистецтва, українознавства, а
також усім, хто цікавиться сучасною філософією.

73. Традиційна  культура  в  умовах
глобалізації: регіональні особливості та розвиток
туризму  :  матеріали  наук.-практ.  конф.,  24-25
трав. 2013 р. / Департамент культури і туризму
Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр
культури і мистецтв. – Харків : [Б.в.], 2013. – 270 с.

У  виданні  зібрано  тези  та  доповіді  учасників  науково-
практичної конференції, яка відбулася у м. Харкові 24–25 травня
2013 року. Роботу конференції було спрямовано на пошук нових
шляхів збереження традиційної культури та актуальні  проблеми
розвитку туризму в умовах конкретного регіону.  В конференції
взяли  участь  провідні  наукові  та  досвідчені  фахівці  в  галузях
туризму, народної культури і мистецтва.

Для широкого кола дослідників,  практиків,  а  також усіх
тих, хто цікавиться питаннями збереження традиційної культури і
мистецтва та перспективами розвитку туризму в різних регіонах
України. Матеріали друкуються в авторської редакції українською
та російською мовами. 

74. Українське  бібліотекознавство  в
історичному  вимірі  :  до  140-річчя  від  дня
народж.  Л.Б.Хавкіної  :  за  матеріалами
Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці
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відділу бібліотекознавства / Держ. закл. «Харків. держ. наук.
б-ка ім. В.Г.Короленка». – Харків : Фоліо, 2012. – 155 с. : іл.

Видання  присвячено  140-річчю  від  дня  народження
видатного  бібліотекознавця  і  педагога  Любові  Борисівни
Хавкіної.  Близько двадцяти років творча біографія  Л.Б.Хавкіної
була  пов’язана з  Харківською громадською бібліотекою,  де з  її
ініціативи  був  організований  перший  в  Україні  відділ
бібліотекознавства. 

Збірник  містить  доповіді  та  повідомлення  учасників
Міжнародних наукових читань з нагоди 105-річчя цього відділу.
Розглянуті  питання  становлення  та  перспективи  розвитку
вітчизняного  бібліотекознавства,  інформаційно-бібліографічного
забезпечення  фахових  потреб  бібліотекарів,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  бібліотечних  установ,
модернізації  науково-методичної  діяльності  в  умовах
інформатизації бібліотек. Представлені копії унікальних архівних
документів.

Видання  розраховане  на  бібліотекознавців,  істориків,
культурологів.

75. Харківський  архівіст-2011  /  Держ.
архів Харків. обл. – Харків : Харків. приват.
музей міськ. садиби, 2011. – 154 с. : іл.

У  видання  включені  матеріали  про  суть
архівної  справи  й  діловодство  сьогодні;
представлені  підсумки  роботи  Державного  архіву

Харківської області в 2011 році, досвід роботи районних відділів
державної  адміністрації  Харківської  області.  Крім  того,  багато
статей по історії й краєзнавству в області.
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МИСТЕЦТВО. ОБЛАСТЬ В ТВОРАХ МИСТЕЦТВА

76.  Алексеев  А.  Сто  взглядов  на
Харьков  =  A  hundred  glances  at  Kharkov  :
фотоальбом  /  А.Алексеев.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2013. – 207 с. : ил.

Вступительное слово автора: «У каждого из
нас на Земле есть место, которое нам особенно дорого, особенно
близко  нашему  сердцу.  Возвращаясь  в  такое  место,  человек
каждый раз говорит: «Как хорошо! Я – дома!». И не важно, зима
на дворе или лето, идет дождь или светит солнце, нам всегда здесь
комфортно. Особенно остро это чувствуешь, когда возвращаешься
после долгой дороги. Здесь каждый переулок нам знаком, здесь
нас любят и ждут. И потому сюда невозможно не вернуться.

Для меня таким местом на Земле стал Харьков. Я побывал
во  многих  уголках  планеты,  видел  много  красивых  стран  и
городов,  которые  иногда  напоминали  рай.  Но  душа  всегда
стремилась сюда – в мой родной город! Каждый раз, возвращаясь
домой,  я  шел бродить по улицам  и переулкам  родного города,
наслаждаясь его до боли знакомыми видами.

Харьков очень быстро меняется. Он – живой! Он растет,
хорошеет и со временем будет, конечно, совсем не похож на тот,
который так привычен моему взгляду.  Именно поэтому хочется
показать  милые  сердцу  места.  Потом  они  будут  другими.  Они
будут радовать новых харьковчан, они станут также дороги тем,
кто придет после нас…».

77. Більше  ніж  школа  :  ХССМШі  у
спогадах випускників. – Харків : Планета-
Прінт, 2013. – 131 с.

Це  видання  є  першою  спробою  зібрати
спогади  тих,  хто  навчався  або  працював  в
Харківський  середній  спеціалізованій  музичній
школі-інтернаті протягом її 70-річної історії. 

Реальні  свідчення  минулого  стали безцінним скарбом,  в
якому  збережено  для  майбутніх  поколінь  пам’ять  про  школу  і
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людей,  що  своєю  невтомною  самовідданою  працею  створили
високодуховну  творчу  ауру,  без  якої  неможливе  виховання
талановитих музикантів.

78. З музично-педагогічного досвіду : зб.
ст.  Вип.  1  /  Харків.  муз.  училище  ім.
Б.М.Лятошинського  ;  упоряд.:  Г.Г.Газдюк,
Г.І.Ганзбург ; за заг. ред. А.С.Зареченської. –
Харків : Сага, 2008. – 186 с.

Збірник  надруковано  до  125-річчя
Харківського  музичного  училища  ім.  Б.М.Лятошинського.
Містить  матеріали  з  історії  навчального  закладу,  науково-
методичні  розвідки  провідних  викладачів,  а  також  роботи
найкращих студентів-випускників  минулих років.  Цім виданням
започаткована серія книг з актуальних питань музикознавства та
музичної освіти.

Адресовано  музикантам-професіоналам,  студентам
навчальних закладів мистецтва, а також для поповнення музичних
та університетських бібліотек.

79. Харьков. Прошлое и настоящее
=  Kharkov.  The  past  and  the  present.  –
Харьков : Дом рекламы, 2014. – 223 с.  :
ил. 

Каждая страница книги – это непосредственное знакомство
с  городом,  возможность  лучше  узнать  его  историю  через
фотографии, увидеть его улицы и здания в начале прошлого века и
в  наши  дни,  посмотреть  на  город  столетие  назад  и  Харьков
современный. 

Впервые  в  тематической  серии  фотоальбомов  для
любителей  истории  приведены  карты  города.  Первая  из  них
датируется  началом  18  в.,  когда  Харьков  еще  был  крепостью,
последняя  –  карта  современного  города  с  указателями  мест,  где
были сделаны старые фотографии, размещенные в первой главе. С
помощью серии карт можно проследить эволюцию Харькова, его
развитие  и  становление.  Познакомиться  со  старым  городом
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помогут  открытки,  редкие  фотографии,  а  также  документы,
которые рассказывают о строительстве Харькова.

В  фотоальбоме  показано  время  расцвета  харьковского
градостроения  –  1910-е  годы,  когда  в  городе  работали  мастера,
имена  которых  золотыми  буквами  вписаны  в  историю
архитектуры,  а  многие  из  построенных  ими  домов  стали
достопримечательностями,  памятниками  архитектуры  и
составляют  культурное  наследие.  Это  А.Бекетов,  В.Величко,
Б.Корнеенко,  С.Загоскин,  А.Гинзбург,  Ю.Цауне,  В.Покровский,
М.Диканский, А.Горохов, А.Ржепишевский и др.

Авторы  идеи  и  составители  фотоальбома  Г.Михайлов  и
В.Бысов;  авторы  текста  Е.Елагина,  М.Розенфельд,  В.Бысов
приглашают  по-новому  взглянуть  на  старый  и  современный
Харьков, который тоже когда-то станет историей.

МОВА. ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ

80. Пространство литературы – путь к
миру,  согласию  и  сотрудничеству  между
славянскими народами : сб. науч. трудов : по
материалам  VII  междунар.  науч.-практ.
конф.,  20  дек.  2012  г.  /  под  ред.
А.Г.Романовского,  Ю.И.Панфилова   ;  Нац.
техн.  ун-т  «Харьков.  политехн.  ин-т».  –  Харьков :  НТУ
«ХПИ», 2013. – 431 с.

Раскрывается  проблема  сохранения  духовной  общности
славянских  народов  в  области  литературы, гуманистических
традиций  отечественной  культуры,  её  актуальность  для
формирования  духовных  основ  личности,  анализируется
интегративная  функция  литературы  для  укрепления  дружбы
братских славянских народов.

Издание  адресовано  научным  сотрудникам,  педагогам,
аспирантам,  всем, кто  занимается  исследованием  истории
взаимоотношений Украины и России в социально-экономической
и духовно-культурной сферах.
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81. Сагаровський  А.А.  Матеріали  до
діалектного  словника  Центральної
Слобожанщини (Харківщини) : у 2 вип. Вип.
1:  А  –  Об’ясняться  /  А.А.Сагаровський  ;
Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків :
ХНУ, 2011. – 293 с.

Матеріали  містять  понад  3000  діалектизмів  (лексичних,
семантичних, фразеологічних слово- і формотворних, граматичних,
фонетичних  й  ін.),  засвідчених  у  говірках  понад  350  населених
пунктів  Харківської  області.  Використано  діалектеми,  що
територіально  співвідносяться  з  Харківщиною,  зі  Словаря
української  мови  (за  ред.  Б.Грінченка)  й  Словника  мови  творів
Г.Квітки-Основ’яненка. Кожен діалектизм супроводжено достатнім
інформативним природним контекстом.

Мовознавцям, літературознавцям, історикам, краєзнавцям,
етнографам,  фольклористам,  учителям-гуманітаріям,  студентам,
учням – усім, кого інтересує народне мовлення.

82. Сагаровський  А.А.  Матеріали  до
діалектного  словника  Центральної
Слобожанщини (Харківщини) : у 2 вип. Вип.
2:  Оварійка  –  Ящурячий  /
А.А.Сагаровський  ;  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2013. – 309 с.

Матеріали  містять  понад  4000  діалектизмів  (лексичних,
семантичних, фразеологічних слово- і формотворних, граматичних,
фонетичних й ін.), засвідчених у говірках більш ніж 400 населених
пунктів  Харківської  області.  Використано  діалектеми,  що
територіально  співвідносяться  з  Харківщиною,  зі  Словаря
української  мови  (за  ред.  Б.Грінченка)  й  Словника  мови  творів
Г.Квітки-Основ’яненка. Кожен діалектизм супроводжено достатнім
інформативним природним контекстом.

Мовознавцям, літературознавцям, історикам, краєзнавцям,
етнографам,  фольклористам,  учителям-гуманітаріям,  студентам,
учням – усім, кого інтересує народне мовлення.

43



Твори письменників Харківщини

83. «Во  имя  жизни,  мира  и  любви»  :
лит.-худож.  конкурс  духов.-филос.  и  гражд.
поэзии  (прозы)  :  сб.  работ  /  Харьков.  гор.
союз  ветеранов  Афганистана  (воинов-
интернационалистов),  Единая  соц.  сеть  г.
Харькова. – Харьков : Обериг, 2014. – 191 с. :
ил.

В  сборник  вошли  присланные  на  конкурс  материалы
(поэзия,  проза,  рисунок,  фотография), прошедшие
предварительный  отбор  соответствия  тематике  и  допущенные  к
печати  редколлегией  (жюри). Часть  работ  опубликована  с
сокращением.

84. Гаман  В.П.  Від  обкомівських
коридорів до коридорів Кабміну: перейти від
тоталітаризму  до  демократизму  –  не  поле
перейти : в 3-х т. Т. 1. Обкомівські коридори.
Парламентські  коридори  /  В.П.Гаман.  –
Київ : Логос, 2010. – 668 с.

В  основі  видання  –  особисті  і  службові
щоденники,  які  вів  автор,  працюючи  в  компартійних,
парламентських та урядових установах України, а також інтерв’ю,
есе,  портретні  характеристики  громадсько-політичних  діячів,  їх
документальні свідчення.

85. Гарманов А.Г. Блок / А.Гарманов.
– Харьков : Типография «Мадрид», 2013. –
230 с.

Главная  техногенная  катастрофа  ХХ
столетия – авария на Чернобыльской АЭС – тема,
которой  посвящена  книга  стихов  А.Гарманова.
Этот  сборник  автор  посвящает  героям  –
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ликвидаторам  последствий  аварии  на  ЧАЭС и  жертвам  атомной
катастрофы,  их  родителям –  фронтовикам и тыловикам Великой
Отечественной  войны,  афганцам  и  «миксам»,  вдовам,  детям  и
внукам героев, настоящим друзьям.

В сборник, помимо чернобыльской, специально включены
и другие темы, дабы показать, что чернобыльцы – обычные люди
и  им  ничто  человеческое  не  чуждо.  Название  сборника
ассоциируется  с  четвертым  блоком  на  ЧАЭС,  но  автор-
ликвидатор  имел  ввиду  «блок  защиты  при  самообороне»,
поскольку, по большому счету, ликвидаторы блокировали атом и,
тем самым, защитили свою Родину.

86. Зборовец И.В. Сюжеты для театра,
кино  и  телевидения  :  очерки-эссе  /
И.В.Зборовец. – Харьков : Форт, 2014. – 216 с.
: ил.

Наше  прошлое  сберегают  не  только
государственные  архивы.  Семейные  документы,
письма  родных,  дневники,  воспоминания,  фотографии  хранят
немало удивительных историй,  близких по форме и содержанию
визуальному  искусству.  К  сожалению,  большинство  сюжетов
остается не реализовано на сцене, телевидении и в кино. Из океана
человеческих  судеб,  оставшихся  за  пределами  литературы  и
искусства, в книге впервые представлены 17 фабульных зеркал, в
которых отразились время и люди, факты и правда жизни.

Для  сценаристов,  режиссеров  театра  и  кино,  создателей
телепрограмм и широкого круга потребителей информации.

87. Исмаилова  А.Г.  На  закате  /
А.Г.Исмаилова. – Харьков : С.А.М.,  2012. –
199 с.

Сборник  включает  поэтические
произведения и прозу. Любители поэзии встретятся
со  стихами  об  ошибках  и  разочарованиях,  о

сожалении и надежде, о красоте природы, о любви человеческой и
любви  Божьей,  о  смысле  жизни,  ибо  как  говорили  древние:
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«Сквозь тернии к звездам» ведет человека ищущая мысль. Повести,
очерки,  зарисовки  –  это  размышления  о  преходящем  и  вечном,
извилистый путь душевных исканий, блужданий внутри себя и по
жизни. Читатели узнают, как автор воспринимает мир после утраты
физического зрения…

88. Кахович Р.В. Душа умеет говорить :
сб.  стихотворений  /  Р.Кахович.  –  пгт
Комсомольский (Харьков. обл.) : [Б.и.], 2012.
– 156 с.

Сборник  стихотворений  состоит  из  4
разделов:  «Дитя  природы»,  «Не  ставьте  поэту
памятник»,  «Отчий  дом»,  «Я  женщине  целую  руки». Стихи
предваряет вступительная статьи об авторе.

89. Кедров  Е.  Мой  Ангел,  я  тебя
люблю...  /  Е.Кедров.  –  Харьков  :  Точка,
2012. – 333 с.

Поэтический  сборник  «Мой  ангел,  я  тебя
люблю» является второй книгой Евгения Кедрова.
Сборник  содержит  150  новых  поэтических
произведения на русском и украинском языках на

самую различную тематику. Они отражают духовный мир автора,
его  искреннюю  любовь  к  Украине  и  ее  народу,  окружающей
природе  и  всему  живому,  гражданскую  позицию  и  жизненные
ценности автора.

90. Коваль  Т.  Сборник  рассказов
«Цыпки»  /  Т.Коваль.  –  Харьков  :
Самоиздат, 2012. – 49 с.

«В  коротких  рассказах  хотелось  раскрыть
самые яркие моменты моей жизни. Книга написана
для  того,  чтобы  человек  не  опускал  руки  по
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каждому  поводу,  даже  если  его  обидели  и  сказали  «нет».  Он
должен идти дальше и доказывать себе,  что жизнь интересна во
всех направлениях», – так предваряет свою книгу Татьяна Коваль-
Сигай.

91. Ков’ягін О. Техсіль / О.Ков’ягін. –
Єнакієве  :  Нац.  Спілка  письменників
України, 2009. – 111 с.

Письменник  живе  у  своїх  творах.  Його
життєвий  образ,  світ  почуттів,  його  ідеали  та
думки постають перед нами саме із його творів.

Книга  складається  з  2-х  частин:  повість
«Техсіль» і збірки поезій «Чисті джерела». 

92. Колоколов  С.  Мастер  Пепка  /
С.Колоколов  (Колокольчик).  –  Харьков  :
Точка, 2013. – 35 с.

В сборнике есть и стишки, и рассказы. О чем
в них говорится? Если очень коротко, то о том, как
мальчик Дима очень хотел помочь своей бабушке и
все искал себе работу; о мечтах девочки, едущей в
фаэтоне;  об  испытаниях,  которые  ждут  ребят  при  посещении
«Лабиринта»;  о  петушках,  о  любителях  варенья;  о  собачках,
курочках и многом другом.

Книга  рассчитана  на  детей  дошкольного  возраста  и
младшего школьного возраста.

93. Колоколов  С.В.  Харьковские
«побрехеньки»  –  4  (поговорим  о  том,  о
сем)  /  С.В.Колоколов.  –  Харьков  :  ФЛП
Корецкая Л.А., 2014. – 47 с.

В  сборнике  отсутствуют  вымышленные
истории. Все – живые наблюдения.
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94. Колоколов  С.В.  Харьковские
«побрехеньки» – 5 (воспоминания о былом) /
С.В.Колоколов. – Харьков : ФЛП Корецкая
Л.А., 2014. – 35 с.

В  сборнике  отсутствуют  вымышленные
истории. Все – живые наблюдения.

95. Колоколов  С.В.  Харьковские
«побрехеньки»  –  6  (страницы  жизни)  /
С.В.Колоколов. – Харьков : ФЛП Корецкая
Л.А., 2014. – 43 с.

В  сборнике  отсутствуют  вымышленные
истории. Все – живые наблюдения.

96. Колоколов  С.В.  Як  живуть
курочки  /  С.Колоколов.  –  Харків  :  Нове
слово, 2012. – 27 с. : іл.

Збірник містить маленькі історії, які сталися
з  курочками,  півником Кірою та  іншими героями
цієї книжки. 

Розрахована  на  дітей  дошкільного  та  молодшого
шкільного віку.

97. Крамар  В.В.  На  життєвих
перехрестях / В.Крамар. – Харків : ХНАДУ,
2013. – 85 с.

Поетична збірка.
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98. Левина  Е.Р.  «Я  хотела  б  остаться
летящей...»  :  стихи  и  проза,  1946–2001  /
Е.Левина. – Харьков : Контраст, 2014. – 331 с.

Сборник  представляет  творчество
харьковской поэтессы Елены Левиной (1923–2001).
В  него  вошли  стихи  из  сборников:  «Берегите
человечью душу»  (1992),  «Акварели»  (1995),  «И  памятью стихи
переплету»  (1998),  «Здесь  на  земле»  (1999),  «Научи  меня
удивляться»  (2001),  а  также  ранее  неопубликованные  стихи  и
рассказы.

99. Лопатин  В.В.  Старая  тетрадь  :
стихи последних лет / В.Лопатин. – Харьков :
Точка, 2013. – 259 с.

Стихи последних лет.

100. Мангушева  В.  МОНО  /
В.Мангушева. – Харьков : Точка, 2012. – 51
с.

«Моно»  –  первая  книга  стихотворений
талантливой харьковской поэтессы.

101. Маринчак  Н.В.  Stop.ua  /
Н.Маринчак. – Харків : Права людини, 2013.
– 107 с.

STOP.UA –  це  збірка  поезій,  що  запрошує
зупинитися і побачити світ, у якому живеш трішки з
іншого боку.

STOP.UA –  пропонує  в  час,  коли  унікальність  робиться
трьома  поєднаннями  клавіш  ctrl a,  ctrl c,  ctrl v,  зупинитися  і
відчути справжність життя без копіпасту.

49



Знак  STOP автомобілістів  –  знак  пріоритету,  означає:
«Проїзд без зупинки заборонено». Зупиняйтеся і читайте!

102. Михайло  Петренко.  Життя  і
творчість. – Київ : Фенікс, 2013. – 216 с.

До видання ввійшло повне зібрання творів
українського  поета-романтика  Михайла
Миколайовича  Петренка  (1817–1862)  –  митця,
вірші  якого  стали  улюбленими  народними  піснями
(«Дивлюсь я на небо», «Взяв би я бандуру»).  Поезію
подано правописом оригіналу й адаптовано до сучасних
літературних мовних норм. Життя і творчість поета висвітлено у ґрунтовій
науковій  статті  М.Бондаря.  Подано  також  пояснення  до  тогочасного
правопису. Уперше опубліковано фрагмент раніше невідомої драматичної
думи  «Найда».  Також  уперше  подано  документально  підтверджений
архівними  матеріалами  біографічний  нарис  родоводу  та  службової
діяльності М.Петренка.

Книгу адресовано не лише науковцям, викладачам і студентам, а
й усім небайдужим до української культури, поезії, історії.

103. Музи проти гармат : зб. віршів. –
Вид. 2-ге допов. зб. «Герої не вмирають». –
[Б.м. : Б.в., 201-]. – 160 с.

Збірка віршів поетів різного віку, характеру та
поглядів  на  життя.  Війна  з  російськими агресорами
об’єднала  їх  однією  тематикою.  Так  думають,  так

відчувають біль війни українці, так звучить поезія від народу.

104. Павелена (Сидоренко) Н. Память
сердца  /  Павелена  (Надежда  Сидоренко).  –
Харьков : Типография «Мадрид», 2014. – 194
с. : ил.

Автор сборника пишет о том, что рождается
в ее душе. Стихи несут  богатый заряд оптимизма,
любви, надежности и надежды на лучшее.

50



«В  душе  каждого  человека  есть  клапан,  отворяющийся
только  поэзией»  –  писал  великий  Н.Некрасов.  Читая  стих,
становишься  чище,  добрее,  так  как  познаешь  более  глубоко
истинные ценности жизни.

Если  сердца  людей  тихо  дрогнут,  уловив  родственные
вибрации, стихи имеют право на жизнь.

105. Парк Горького Періоду : поетич.
антологія – Харків : Вид. Савчук О.О., 2013.
– 139 с.

Поетична  збірка  –  це  дев’ять  атракціонів
«Парку Горького Періоду». Ця антологія розкриває
ставлення  харківського  покоління  2010-ків  до

червоного питання: питання любові і вишень. Вона є незамінним
путівником у літературному житті Харкова, його навичок і звичок,
богемності  і  безхатності,  лагідності  і  суворості,  дикунству  і
ввічливості.  У  книзі  зібрано  дев’ять  авторів,  серед  яких
зустрічаються мандрівники, сантехніки, мами та футболісти.

Ласкаво просимо на прогулянку парком горького періоду.

106. Пилипенко  Л.И.  Я  родился  на
Яблочный  Спас  :  поэтич.  зарисовки  /
Л.Пилипенко.  –  Харьков  :  Типография
«Мадрид», 2014. – 183 с.

Поэтические зарисовки.

107. Підкопай  О.М.  Вірші  /
О.М.Підкопай. – Харків : Друкарня Мадрид,
2014. – 49 с.

Збірка  віршів  написаних  у  різні  роки.
Казкова  природа  рідного  краю,  славетна  історія
козацької  слободи,  власні  враження  юності  та

кохання  –  неповний  перелік  тем,  що  знайшли  відображення  у
віршах.
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108. Поет-романтик  Михайло
Миколайович Петренко (1817–1862) : твори,
критич. та іст.-літ.  матеріали / Ін-т л-ри ім.
Т.Г.Шевченка  НАН  України  ;  [упоряд.]
О.Є.Петренко. – Київ : Профі, 2015. – 585 с.

М.М.Петренко – український поет-романтик,
що  долучився  до  рішення  жанрового,  стильового  й  образного
потенціалу національної поезії;  окремі його вірші лягли в основу
відомих  народних  пісень  («Дивлюсь  я  на  небо»,  «Взяв  би  я
бандуру»,  «Ходить  хвиля  по Осколу»  та  ін.).  Проте  на  сьогодні
його творчість і саме ім’я Поета все ще залишаються недостатньо
відомими  читачеві.  З  метою  більш  ґрунтовного  ознайомлення
ширшої  культурної  громади  з  життям  і  творчістю  М.Петренка
запропоновано даний збірник матеріалів,  підготовлений у рамках
проекту «Ідентифікація  Петренків».  До книги,  яка  фактично має
характер  енциклопедичний,  включено  висловлювання  багатьох
вчених, літераторів, журналістів – авторів, котрі на протязі більш
ніж  півтора  століття  згадували  М.Петренка  та  його  творчість  у
своїх  публікаціях.  Поряд  з  поезіями  М.Петренка,  що  вже
неодноразово  перевидавалися,  в  книзі  подано  текст  фрагменту
драматичної думи «Найда», який було виявлено у 2013 році.

Книга також містить документальну біографічну довідку
роду,  до якого належить Михайло Петренко,  та – з  опертям на
нові архівні знахідки – дані про його службову діяльність.

Книгу  адресовано  науковцям,  викладачам  української
літератури всіх типів навчальних закладів,  а також читачам, які
цікавляться питаннями української культури та історією поезії.

109. Поляничкина  В.  В  мире  идей  /
В.Поляничкина, Н.Поляничкин. – Харьков :
Финарт, 2014. – 92 с.

Поэзия.

110. Тимченко  М.Й.  Трояндова
симфонія / М.Тимченко. – [Б.м. : Б.в., 201-]. – 73 с.
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Поезія.

111. Ушкалов  Л.В.  Моя
Шевченківська  енциклопедія  :  із  досвіду
самопізнання  /  Л.В.Ушкалов.  –  Харків  :
Майдан, 2014. – 601 с.

До книги  входить  близько  300  невеликих
есеїв  про  світ  ідей  та  образів  Тараса  Шевченка

(1814–1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко
постає тут  людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває
природу,  мистецтво,  життя  в  усіх  його  проявах:  від  побуту  до
метафізики.  Автор  розглядає  Шевченка  в  широкому контекстові
української  та  світової  культури.  А  ще,  пильно  вдивляючись  в
образ поета, він намагається описати власний духовний досвід.

112. Черный Н.С. Жизнь и Любовь :
стихи /  Н.С.Черный. –  Харьков :  Золотые
страницы, 2015. – 319 с.

Сборник стихотворений.

113. Шевельов  Ю.В.  Триптих  про
призначення  України:  [есеї]  /
Ю.В.Шевельов.  –  Харків :  Права людини,
2012. – 95 с.

Книга  складається  з  трьох  есеї  видатного
філолога  Юрія  Шевельова  (1908–2002):  «Москва.

Маросєйка», «Над озером. Баварія», «Четвертий Харків».
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Література про письменників Харківщини

114. Наука и жизнь : к 75-летию со дня
рождения  и  50-летию  науч.  деятельности
Л.Г.Фризмана. – Харьков, 2010. – 126 с.

Широкоэрудированный ученый и блестящий
лектор (литературовед) Леонид Генрихович Фризман
известен  не  только  в  Украине,  но  и  в  странах
зарубежья. Имя Л.Г.Фризмана – одно из самых уважаемых и звучных в
нашем  литературоведении.  Его  приглашают  читать  лекции
университеты  Франции,  Италии,  Германии,  Швейцарии,  Польши,
Израиля  и  др.  стран.  Многочисленные  труды  Л.Г.Фризмана  –
достояние  науки,  которым вправе  гордиться  Украина  и  его  ALMA
MATER – Харьковский национальный педагогический университет.

Диапазон  его  научных  интересов  очень  широк.  Трудно
перечислить  имена  писателей,  творчество  которых  было
предметом  его  исследований,  однако,  есть  имя,  есть  эпоха,  в
изучении  которых  он  особенно  проявил  свой  талант  и  достиг
наиболее  значимых  результатов  –  это  Пушкин  и  русская
литература золотого века…

115. Овчаренко  Н.І.  Талант,  він
завжди  талант:  мої  роздуми над  творчістю
письменника-земляка  Віктора  Гамана  /
Н.І.Овчаренко. – Київ : Логос, 2011. – 23 с. :
іл.

Віктор  Пантелійович  Гаман  –  широко
відомий український письменник. Талановитий прозаїк: романіст,
повістяр,  новеліст,  ессеїст...  Тематика  його  творів  багатогранна,
різноманітна, високохудожня. Не випадково, що земляки люблять
його  творчість.  Ця  любов  має  під  собою  реальне  підґрунтя.
Протягом усього свого життя він живе і в Києві, і в рідному селі.

«Особисто я не знаю іншого сучасного письменника, хто б
тримав такий тісний зв’язок із своєю «малою» батьківщиною, що
є  джерелом  натхнення  його  творчості.  Кожну  нову  книгу
письменника  зустрічаємо  з  великим  інтересом.  Річ  у  тім,  що
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майже кожна його книга насичена знайомими, або близькими до
знайомих,  прізвищами  героїв,  назвами  сіл,  вулиць,  гір,  полів,
ставків,  лісів,  стежок.  Ця  характерна  особливість  зберігається
навіть  в  його  політичних  творах»,  –  говорить  автор  книги  у
передмові.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

116. Асєєв  Георгій  Георгійович  :  (до
70-річчя  від  дня  народж.)  :  біобібліогр.
покажч. / Харків. держ. акад. культури. Б-ка.
– Харків : ХДАК, 2013. – 121 с. : іл. – (Видатні
педагоги  Харківської  державної  академії
культури).

Покажчик виходить у серії «Видатні педагоги Харківської
державної  академії  культури»  і  містить  матеріали  про  життя,
науково-дослідну  діяльність  Георгія  Георгійовича  Асєєва  –
відомого вченого,  доктора технічних наук,  професора,  завідувача
кафедри інформаційних технологій ХДАК, лідера наукової школи
ХДАК  «Інформаційні  системи  та  процеси,  електронний
документообіг»,  академіка  Міжнародної  академії  інформації  при
ООН,  академіка  Української  академії  наук.  Покажчик  охоплює
матеріали  з  1975  р.  (коли  вперше  було  подано  заявки  на  два
авторські свідоцтва) по травень 2013 р.

До  видання  входять  біографічний  нарис,  основні  дати
життя  і  діяльності,  спогади  колег,  бібліографічний  покажчик
праць, публікації про життя і діяльність Г.Г.Асєєва.

117. Бібліографічні  видання
Центральної наукової бібліотеки Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна
за 200 років (1807–2007) : покажчик / Харків.
нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Центр. наук. б-ка. –
Харків : ХНУ, 2013. – 63 с.
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Видання містить відомості про 510 бібліографічних праць,
підготовлених  співробітниками  Центральної  наукової  бібліотеки
(ЦНБ)  Харківського національного університету ім.  В.Н.Каразіна
за  200  років.  В  історико-аналітичному  нарисі  детально
розглядається бібліографічна діяльність ЦНБ.

Посібник  адресовано  історикам,  краєзнавцям,
бібліографам.

118. Владимир  Григорьевич
Шинкаренко – педагог, ученый : к 70-летию
со  дня  рождения  /  Харьков.  нац.  автомоб.-
дорож. ун-т. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 91 с. –
(Биография и библиография ученых ХНАДУ
[ХАДИ]).

В книге излагается жизненный путь и научно-
педагогическая  деятельность  заслуженного  деятеля  науки  и
техники Украины; академика, заслуженного деятеля Транспортной
академии  Украины;  доктора  экономических  наук,  профессора,
заведующего кафедры менеджмента Харьковского национального
атомобильно-дорожного университета В.Г.Шинкаренко.

119. Віктор  Олексійович  Лозовой  :
біогр. і бібліогр. (до 75-річчя від дня народж.,
50-річчя наук.-пед., 60-річчя труд. та громад.
діяльності) / Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім.  Ярослава  Мудрого».  –  Харків  :  Право,
2013. – 71 с.

У  виданні  висвітлюються  основні  етапи  життя
В.О.Лозового,  завідувача  кафедри  культурології  Національного
університету «Юридична академія України ім. Ярослав Мудрого»,
професора,  доктора  філософських  наук,  кавалера  ордена  «За
заслуги»  ІІІ  ступеня,  заслуженого  працівника  народної  освіти
України.  Охарактеризовано  здобутки  наукової,  навчально-
методичної  та  педагогічної  діяльності,  результати  громадської
роботи вченого.
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У  виданні  представлено  відомості  про  захист
дисертаційних  досліджень,  здійснених  під  керівництвом
В.О.Лозового,  а  також  список  опублікованих  ним  наукових  і
навчально-методичних праць.

Для науковців, широкого загалу читачів.

120. И.А. Зупанец:  врачебная,  научная
и  педагогическая  деятельность  :
биобиблиогр. указ. / Нац. фармац. ун-т. – 2-е
изд.,  доп.  –  Харьков  :  Золотые  страницы,
2013.  –  175  с.  :  ил.  –  (Ученые  медицины  и
фармации).

В  издании  представлены  направления  научного  поиска,
вехи  педагогической,  врачебной  и  общественной  деятельности
профессора И.А.Зупанца – ученого в области экспериментальной,
клинической  фармакологии  и  клинической  фармации,  одного  из
создателей концепции клинической фармации в Украине.

Для  исследователей,  научных  работников,  студентов  и
преподавателей фармацевтических и медицинских вузов.

121. Ігор  Олександрович  Гірка  –
професор  Харківського  національного
університету  імені  В.Н.Каразіна:  (до
п’ятдесятиріччя  від  дня  народження)  :
біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна,  Фіз.-техн.  ф-т,  Центр. наук. б-
ка. – Харків : ХНУ, 2012. – 70 с.

Цей  біобібліографічний  покажчик  присвячено  доктору
фізико-математичних  наук,  професору,  завідувачу  кафедри
загальної  та  прикладної  фізики,  директору  Інституту  високих
технологій,  декану  фізико-технічного  факультету  Ігорю
Олександровичу  Гірці.  Видання  включає  біографічний  нарис,
список  наукових  статей  ювіляра,  а  також  містить  коротку
інформацію про співавторів наукових праць, опонентів дисертацій.
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Цей  покажчик  призначений  науковцям,  аспірантам,
студентам фізичних спеціальностей і всім, хто цікавиться історією
ХНУ та, зокрема, фізико-технічного факультету.

122. Ізмаїл  Іванович  Срезневський:
(до  200-річчя  від  дня  народження)  :
біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна,  Центр.  наук.  б-ка,  Центр
болгаристики  та  балкан.  дослідж.  ім.
М.Дринова,  Санкт-Петербурз.  держ.  ун-т,
Наук. б-ка ім. М.Горького [та ін.] – Харків,
2012. – 192 с. : іл.

Біобібліографічний  покажчик,  присвячений  200-річчю  від
дня  народження  всесвітньо  відомого  філолога  і  славіста
І.І.Срезневського (1812–1880),  містить праці вченого (включаючи
численні  перевидання),  монографії  та  статті  про  нього,  які
виходили різними мовами, починаючи з середини ХІХ ст. 

Покажчик  призначений  для  фахівців  різних  наук
(філології,  історії,  етнографії,  слов’янознавства,  економіки,
філософії,  педагогіки),  внесок  в  розвиток  яких  зробив  цей
видатний вчений.  Пропонована  праця  стане  у  пригоді  тим,  хто
цікавиться  історією  науки  в  Харківському  і  Санкт-
Петербурзькому  університетах.  Видання  підготовлено  спільно  з
бібліографами Болгарії, Росії, Сербії, Словенії.

123. Історики  Харківського
університету :  біобібліогр.  довід.  (1905–2012
рр.)  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна.  –
Харків : ХНУ, 2013. – 283 с.

Випуск  містить  відомості  про  викладачів-
істориків Харківського національного університету
ім.  В.Н.Каразіна,  які  працювали  на  історичному

(історико-філологічному) факультеті у період 1905–1012 рр.
Видання  призначене  для  науковців,  викладачів  ВНЗ,

учителів,  студентів,  усіх,  хто  цікавиться  історією  науки  та
історією університетів.

58



124. Кафедра  физики  сверхвысоких
частот  Харьковского  национального
университета  имени  В.Н.Каразина  :  к  60-
летию  образования  :  библиогр.  указ.  /
Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина.  –
Харьков : ХНУ, 2012. – 127 с.

Издание  библиографического  указателя  посвящено  60-
летию  основания  Кафедры  физики  СВЧ  Харьковского
национального  университета  им.  В.Н.Каразина  (до  1992  г.  –
Харьковский государственный университет имени А.М.Горького) и
содержит  краткую  историю развития  Кафедры частот  за  период
1953 – 2011 годов.

Библиографический  указатель  включает  монографии,
учебники, методические материалы, статьи из журналов,  тезисы
докладов на конференциях и семинарах.

Для широкого круга научных работников, преподавателей,
аспирантов  и  студентов,  а  также  для  работников  библиотек  и
информационных служб.

125. Литвин  Олег  Миколайович :
біобібліогр. покажч. : до 70-річчя з дня народж. /
Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка. – Харків : УІПА,
2012. – 107 с. : іл. – (Вчені УІПА – ювіляри).

Видання  присвячено  70-річчю  з  дня
народження  Олега  Миколайовича  Литвина  –

професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри
вищої та прикладної математики.

Адресовано  педагогічним  і  науково-педагогічним  кадрам,
студентам і всім, хто цікавиться питанням прикладної математики.

126. Михайло  Васильович  Клочков  –
професор  Харківського  університету  :
біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна,  Центр.  наук.  б-ка.  –  Харків :
ХНУ, 2013. – 38 с.
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Біобібліографічний  покажчик  подає  біографію  та  список
наукових  праць  історика,  професора  харківського  університету
М.В.Клочкова (1877–1952).

Видання  може  бути  корисним  усім,  хто  цікавиться
проблемами історіографії,  джерелознавства,  статистики, а також
історією харківського університету.

127. Петр  Васильевич  Зарицкий  –
профессор  Харьковского  национального
университета  имени  В.Н.Каразина  :  (к  85-
летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ.
/  Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина,
Геол.-геогр.  фак.,  Центр.  науч.  б-ка.  –
Харьков : ХНУ, 2013. – 91 с. : ил.

Биобиблиографический  указатель  содержит  основные
факты  жизни  и  деятельности,  список  трудов  заслуженного
профессора  Харьковского  национального  университета  им.
В.Н.Каразина,  доктора  геолого-минералогических  наук
П.В.Зарицкого,  а  также  список  литературы  о  нем  и  другие
сведения.

При  составлении  указателя  был  использован
библиографический указатель «Петр Васильевич Зарицкий : (к 80-
летию со дня рождения)».

Записи расположены в хронологическом порядке, а внутри
года – по алфавиту. Работа снабжена именным указателем. 

128. Прохоров  Эдуард  Дмитриевич  –
профессор  Харьковского  национального
университета  имени  В.Н.Каразина:  (к  75-
летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. /
Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина.  –
Харьков : ХНУ, 2012. – 55 с.

Библиографический  указатель  содержит
сведения  о  научных  и  научно-методических  трудах  профессора
радиофизического  факультета  Харьковского  национального
университета им. В.Н.Каразина Прохорова Эдуарда Дмитриевича.
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Приведен перечень монографий, учебных пособий, научных статей
юбиляра.

В связи с 75-летним юбилеем профессора Э.Д.Прохорова,
в  издании  приведены  сведения  из  биографии  и  основные
направления его научных исследований в области радиофизики,
физики полупроводников,  твердотельной электроники, микро- и
наноэлектроники.

Для  научных  работников,  аспирантов,  студентов
физических специальностей.

129. Сергей  Борисович  Сорочан  –
профессор  Харьковского  национального
университета  имени  В.Н.Каразина  :
биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им.
В.Н.Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка.
– Харьков : ХНУ, 2013. – 92 с.

Биобиблиографический указатель содержит
основные  факты  жизни  и  деятельности,  а  также  сведения  о
научных,  научно-методических,  учебных  и  научно-популярных
работах  доктора  исторических  наук,  профессора,  заведующего
кафедрой  истории  древнего  мира  и  средних  веков  ХНУ  им.
В.Н.Каразина Сергея Борисовича Сорочана.

Издание  может  быть  полезным  историкам,  археологам,
всем, кто интересуется историей древнего мира, средних веков и
византинистикой.

Указатель  подготовлен  к  60-летию  со  дня  рождения
С.Б.Сорочана.

130. Сергій  Михайлович  Куделко  –
професор  Харківського  національного
університету  імені  В.Н.Каразіна  :
біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків :
ХНУ, 2011. – 63 с.

Біобібліографічний  покажчик  містить
біографію,  список  наукових  праць  професора  кафедри
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історіографії,  джерелознавства  та  археології,  директора  Центру
краєзнавства  Харківського  національного  університету  ім.
В.Н.Каразіна Сергія Михайловича Куделка та літературу про нього.

Видання  може  бути  корисним  усім,  хто  цікавиться
проблемами  історіографії,  джерелознавства  та  біографістики,  а
також  історією  Харківського  університету,  м.  Харкова  та
Слобожанщини.

131. Соляник Алла Анатоліївна  :  (до
50-річчя  від  дня  народж.)  :  біобібліогр.
покажч.  /  Харків.  держ.  акад.  культури.  Б-
ка. – Харків : ХДАК, 2014. – 124 с.

Біобібліографічний  покажчик  «Соляник
Алла  Анатолiївна  :  до  50-рiччя  вiд  дня
народження»  виходить  у  серії  «Видатні  педагоги

Xapкiвської державної академії культури» i містить матеріали про
життя,  наукову  та  науково-педагогічну  діяльність  ювіляра  –
доктора  педагогічних  наук,  професора,  декана  факультету
бібліотекознавства  та  інформатики  ХДАК,  представника
Xapківської бібліотечної школи.

Мета  запропонованого  покажчика  –  висвітлити  науковий
доробок  А.А.Соляник  у галузі  бібліотекознавства,  бібліотечного
фондознавства,  документознавства,  інформаційної  діяльності,
соціальних комунікацій та вищої бiблiотечно-iнформацiйної освіти.

До видання  також  входять:  основні  дати  життя  i
діяльності, бібліографічний покажчик її праць, перелік публікацій
про життя, науковий доробок, педагогічну діяльність.

132. Фрідьєва Надія Яківна : (до 120-
річчя  від  дня  народж.)  :  біобібліогр.
покажч. /  Харків. держ. акад. культури. Б-
ка, Міжнар. акад. інформатизації при ООН.
– Харків : ХДАК, 2015. – 74 с. : іл.

У бібліографічному покажчику висвітлено
життєвий  шлях  та  науковий  доробок  відомого  вченого-
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бібліотекознавця,  фундатора  вищої  бібліотечної  освіти  в  Україні
Н.Я.Фрідьєвої.

Видання  розраховане  на  бібліотекознавців,  дослідників
історії  бібліотечної  справи  в  Україні,  студентів  бібліотечних
спеціальностей.

133. Юрий Михайлович Мацевитый :
(к  80-летию  со  дня  рождения)  /  Нац.  акад.
наук Украины, Ин-т пробл. машиностроения
им.  А.Н.Подгорного.  –  Харьков  :  НТУ
«ХПИ»,  2014.  –  79  с.  –  (Биобиблиография
ученых Украины).

В  книге  рассказывается  о  научной,  педагогической  и
общественной  деятельности,  основных  этапах  жизни  известного
ученого в области теплофизики, теплоэнергетики и моделирования
тепловых  процессов,  лауреата  Государственной  премий  СССР  и
Украины в области науки и техники, заслуженного деятеля науки и
техники  Украины,  Академика  НАН  Украины  Ю.М.Мацевитого.
Указатель печатных работ знакомит с трудами ученого.

Для научных работников и всех интересующихся историей
отечественной науки.

134. Яків  Феофанович  Чепіга
(Зеленкевич)  –  видатний  педагог,
громадський  діяч  :  біобібліогр.  покажч.  /
Нац.  акад.  пед.  наук України.  Держ.  наук.-
пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського. –
Київ : ДНПБ України, 2013. – 135 с. : іл.

Дев’ятий  випуск  біобібліографічного
покажчика  серії  «Видатні  педагоги світу»  присвячено Я.Ф.Чепізі
(Зеленкевичу),  українському  вченому,  педагогу,  психологу,
громадському  діячу,  фундатору  української  національної  школи,
талановитому  методисту,  автору  150  наукових  праць,  у  т.ч.
підручників для дітей і дорослих, методичних посібників.

Представлено  бібліографію  праць  Я.Ф.Чепіги
(Зеленкевича),  а  також  досліджень,  присвячених  життю  й
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діяльності  вченого,  що вийшли на  традиційних  та  електронних
носіях  упродовж  1909–2013  рр.  (усього  566  бібліографічних
записів).

Покажчик  адресовано  вченим,  докторантам,  аспірантам,
викладачам  вищих навчальних  закладів,  студентам  та  всім,  хто
цікавиться науково-педагогічною спадщиною Я.Ф.Чепіги.

ВИДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЦЕНТРУ «ХАРКІВЩИНА» ХОУНБ

135. Бібліотечна  тема  на  сторінках
періодичних  видань  :  анот.  тематико-
бібліогр. список за матеріалами регіональних
період. видань / Харків. обл. універс. наук. б-
ка  ;  уклад.  Н.Ю.Казанцева.  –  Харків  :
ХОУНБ, 2015.

Вип. 1-4.

136. Заклади  культури  та  мистецтва
Харківщини  –  на  допомогу  бійцям  та
внутрішньо  переміщеним  особам  із  зони
АТО  :  огляд.  довідка  за  матеріалами
регіональних  період.  видань  за  2014  рік  та
інтернетресурсів / Харків. обл. універс. наук.
б-ка  ;  уклад.  Н.Ю.Казанцева.  –  Харків  :
ХОУНБ, 2015. – 15 с. : фот.

137. Інформаційно-бібліографічна
робота публічної бібліотеки : метод. реком. /
Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.
Л.О.Сашкова. – Харків : ХОУНБ, 2015. – 21
с.

У посібнику розглянуто загальні вимоги до
інформаційно-бібліографічного  обслуговування

користувачів  публічних  бібліотек,  а  саме  диференційоване  та
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недиференційоване  інформування,  планування,  облік
інформаційно-бібліографічної роботи. 

Видання призначено працівникам публічних бібліотек, які
займаються бібліографічною та методичною роботою.

138. Календар  знаменних  і  пам’ятних
дат Харківщини на 2016 рік : реком. бібліогр.
покажч.  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;
уклад.: Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. – Харків
: ХОУНБ, 2015. – 75 с.

Універсальне  довідково-бібліографічне
видання  «Календар  знаменних  і  пам’ятних  дат  Харківщини»
видається  ХОУНБ  з  1977  р.  Посібник  містить  фактографічні  і
бібліографічні  відомості  про  визначні  події  історії,  суспільно-
політичного,  громадського  та  культурного  життя  області,  ювілеї
уродженців  краю  та  видатних  діячів,  життя  і  діяльність  яких
пов’язана з Харківщиною.

Покажчик  складається  з  трьох  частин  і  відкривається
хронікою подій з історії Харківщини. Далі читачам пропонується
перелік визначних дат стосовно особистостей 2016 року. Зірочками
(*)  позначені  ті  дати,  до  яких  у  третій  частині  подаються
інформаційні  довідки  та  бібліографічні  списки.  У  списках
рекомендовану літературу розміщено в логічній послідовності.

Видання  розраховано  на  бібліотекарів,  які  пропагують
краєзнавчу літературу,  а також лекторів, вчителів та усіх читачів,
що цікавляться краєзнавством. 

Відбір матеріалу закінчено в серпні 2015 року.

139. Краєзнавча  книга  Харківщини
2014  :  анот.  каталог  видань  /  Харків.  обл.
універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.:
Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Харків :
ХОУНБ, 2015. – 57 с. : іл.

Анотований  каталог  інформує  читачів  про
книги  краєзнавчого  напряму  видавництв  та  поліграфічних
підприємств регіону,  а  також про друковані  видання,  присвячені
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Харкову й Харківській області, що вийшли в Україні та надійшли
до  фонду РІЦ  «Харківщина»  Харківської  обласної  універсальної
наукової  бібліотеки  протягом  2014  року.  Покажчик  є
продовженням започаткованої  у  2010 р.  серії  «Краєзнавча  книга
Харківщини».

У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації
до них (використані анотації із книг, запропоновані авторами
або видавництвом), подаються копії обкладинок.

Окремим  розділом  представлені  видання,  що
продовжуються,  неопубліковані  видання  ХОУНБ.  Для  зручності
користування до каталогу створений допоміжний апарат («Іменний
покажчик», «Алфавітний покажчик назв», «Зміст»).

Видання  адресовано  фахівцям  книговидавничої  справи,
представникам органів державної влади та управління, керівникам
бібліотек, книгарень, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям,
науковцям,  студентам  та  усім  тим,  хто  цікавиться  книжковою
продукцією та історією краю.

140. Література  про  Харківщину  за
2014 р.  :  бібліогр.  покажч.  /  Харків.  обл.
універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.І.Єпішева,
Л.М.Конопля,  Л.О.Сашкова.  –  Харків  :
ХОУНБ, 2015. – 267 с.

Універсальний  бібліографічний  покажчик
«Література про Харківщину за ... рік» видається бібліографічним
відділом  ХОУНБ  з  1964  року.  В  посібнику  представлені  книги,
газетні і журнальні статті краєзнавчого характеру.

Матеріал  поточний,  розписуються  статті  з  періодичних
видань, які отримувала бібліотека протягом 2014 року.

Довідковий  апарат  посібника  складається  з  «Іменного
покажчика», «Географічного покажчика».

Видання адресовано широкому колу читачів. 
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141. Нові  пам’ятники  історії  та
культури  Харківської  області  :  огляд.
довідка за матеріалами період. видань за ...
р. / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ.

за 2013 р. – 2015. – Вип. 18. – [98] с. 
                            за 2014 р. – 2015. – Вип. 19. – [17] с.

142. Пам’ятні знаки на честь видатних
особистостей та земляків, встановлені у 2014
році  в  населених  пунктах  Харківської
області  :  інформ.  довідка  за  матеріалами
преси  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;
уклад.  Н.Ю.Казанцева.  –  Харків  :  ХОУНБ,
2015. – 12 с. : фот.

143. Почесні  громадяни  м.  Харкова,
2015  рік  :  біогр.  довідка  /  Харків.  обл.
універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.
Н.І.Грайворонська.  –  Харків  :  ХОУНБ,
2015. – 18 с. : фот.

Відомості  про  звання  «Почесний
громадянин м.  Харкова», статистика нагородження;  інформація
про Н.П.Водовозова, П.В.Волошина, С.І.Дуденко, З.Х.Колеснікову,
Б.Є.Ложкіна, Ю.М.Мацевитого, В.О.Радченка, М.М.Соловйова.
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