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Наукова бібліотека 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Нові надходження за лютий-березень 2020 р. 

 
 

Плохій, С. Загублене царство. Історія "русского мира" з 

1470 року до сьогодення / С. Плохій. - пер. з англ .В. 

Євменова, Є. Євменова. - Харків : Бібколектор, 2019. - 

310 с. 
 

Нова книжка С. Плохія стала відгуком на російсько-

український конфлікт, що розгорівся 2014 року. Детально 

розглядаючи історію українського та російського народів, 

автор доводить, що коріння цього конфлікту заховано у 

самому процесі становлення Росії як держави. 

Автор стверджує: "На сьогодні Україна знаходиться  

в самому сердці нового "російського питання". Через свої 

розміри, місце розшташування, а особливо через свої 

історичні та культурні зв'язки з Росією Україна була, є і, 

ймовірно, лишатиметься ще деякий час ключовим 

елементом у сповідуваному російською елітою баченні 

власної ідентичності та власного призначення". Тому багато 

хто в Кремлі та за його межами у виході України з-під 

впливу Росії побачив замах на саму Росію.  

 
 

Плохій, С. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / С. 

Плохій. - пер. з англ В. Махоніна, Є. Тарнавського. - 

Харків : Бібколектор, 2019. - 397 с. 

 

Книга Сергія Плохія "Чорнобиль. Історія ядерної 

катастрофи" є першою історією катастрофи від вибуху 26 

квітня 1986 року аж до закриття станції у грудні 2000 -го. 

Закінчується вона про спорудження нового саркофага над 

пошкодженим реактором у травні 2018 року. Насамперед, це 

історія людей, пов'язаних із катастрофоюта її наслідками. 

Чим для України був Чорнобиль? Національною трагедією, 

величезною психологічною травмою, важкою ношею для 

економіки. Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки 

персоналу, нехтування правилами безпеки, але також через 

систему яка обгородила ядерну енергетику завісою 

секретності. Сьогодні реактори чорнобильського типу вже 

не будуть, але авторитарні режими, усе ще існують. 

За книгу "Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи" автор був нагороджений 

британською премією Бейлі Гіффорда в галузі документалістики (2018). 
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Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. : Замки. 

Торговці. Поети / під ред. Умберто Еко. - пер. з італ. - 

Харків : Фоліо, 2018. - 768 с. 
 

Том "Середньовіччя. Замки.Торговці. Поети" охоплює 

період з 1200 по 1400 рік ---- час, що називають Пізнім 

середньовіччям. Завдяки  відновлення експансії, до якої 

підштовхує ідеологія хрестових походів, Захід завойовує 

Схід. Міста процвітають - архітектура, мистецтво, література 

відображають прагнення до до оновлення та відкритості. 

Однак початковий імпульс експансії змінюють 

конфлікти, голод, Столітня війна, чума та повстання селян, 

потоплені в крові.  

Умберто Еко, досліджуючи суспільство, мистецтво, 

історію, літературу, музику, філософію, науку в один з найскладнійших і найзахопливіших 

періодів європейської цивідізації. Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом - 

всесвітньо відомими шедеврами, першодруками з багатьох музеїв світу.  

 

 

 

 

 

Третьяков, А. Старий Хрещатик і його домовласники / А. 

Третьяков. - К. : Сучасний письменник, 2019. - 328 с. 

Ця книга про центральну вулицю Києва - Хрещатик, 

яка є своєрідним символом нашого міста. Вулицю з'єднує 

Старе місто, Печерськ та Поділ і перетинає три площі - 

Європейську, Незалежності і Бесарабську. Розповідь про 

кожнен будинок на старому Хрещатику, про архітектуру, 

архітекторів, жителів, домовласників, суспільне життя і 

торгівлю.. 

Книга буде цікавою киянинам, дослідникам, історикам 

і гостям Києва. 
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Носова, Б. Україна - НАТО: медійний контекст : моногр. / 

Б. Носова. - К. : ВПЦ"Київський ун-т", 2019. - 208 с.  

Монографію присвячено вивченню мас-медійного 

забезпечення політичних орієнтирів України у світлі 

євроантлантичної інтеграції. Уперше проаналізовано значний 

масив емпіричного матеріалу та вивчено форми і методи 

журналістської діяльності щодо НАТО-проблематики. 

Головну увагу приділено вивченню й узагальненню основ 

формування нового медійного забезпечення тематики 

євроатлантичної інтеграції України в контексті сучасної 

настановчої дії медіа та з позиції соціальних комунікацій. 

Представлено теоретичний науковий базис і власний 

авторський журналістський досвід висвітлення різних 

аспектів теми євроатлантичної інтеграції України у 

друкованих, онлайн-медіа та телебаченні. 

Для аспірантів, студентів  та всіх, хто цікавиться проблематикою євроатлантичної 

інтеграції України, міжнародних відносин, зовнішньої політики та політики безпеки. 

 

 

 

Маслов, А. О. Інформаційно-знаннєва економіка : 

підручник / А. О. Маслов. - К. : ВПЦ"Київський ун-т", 

2016. - 464 с.  

Розглянуто сутність, структуру й основні проблеми 

становлення і теоретичного осмислення нового явища 

сучасності, як інформаційна економіка та економіка знань. 

Розкрито зміст інформаційно-знаннєвої економіки, яка має 

онтологічний і гносеологічний аспекти, висвитлено широкий 

спектр сучасних теорій, у яких присутні аспекти 

інформаційної економіки й економіки знань. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових 

працівників, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної 

економіки та економічної теорії 
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Мельничук, С. А. Моя боротьба за мову. 

Документальне висвітлення методів " історичного 

складання" російськомовного населення України / С. 

А. Мельничук. - 2-ге вид., доп.- К. : Талком, 2017.-576 с.  

Збірка документів правозахісної діяльності актора 

книги документально висвітлює процес поширення 

нацистської ідеології "Русского мира" в Україні, зокрема в 

Луганську, як плацдарм для військової інтервенції 

кремлівсько-терористичних військ в Україну під приводом 

захисту російськомовного населення. 

Автор сподівається, що дана збірка документів, 

незабаром стане матеріалом для професійного дослідження  

даної проблеми. 

 

 

 

Сербін, О. Систематизація інформації в контексті 

розвитку класифікацій наук : моногр. / О. Сербін. - К. : 

ВПЦ"Київський ун-т", 2015. - 432 с.  

У монографії представлено результати 

комплексного дослідження становлення та розвитку 

систематизації інформації в контексті еволюції 

класифікації наук, як інформаційно-пошукового 

підгрунття ефективного функціонування  наукового 

сегменту  соціальних комунікацій. Висвітлено історичні 

передумови, основні тенденції й напрями еволюції 

класифікацій наук. Розглянуто актуальні  теоретичні й 

практичні питання систематизації як основи організації 

знань в контексті оптимізації, уніфікації, класифікації 

інформаційних даних. Проведено аналіз основних аспектів 

створення, запровадження та використання бібліотечно-

бібліографічних систем крізь призму еволюції класифікацій наук. 

Видання розраховано на дослідників у галузі соціальних комунікацій, книгознавства, 

бібліотекознавства, документознавства та суміжних галузей знання, а також викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових бібліотек, фахівців 

бібліотечно-інформаційної галузі. 
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Психологічні технології ефективного функціонування 

та розвитку особистості : моногр. Кн. 3. - К. - Суми : 

Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. - 540 с.  

Колективна монографія присвячена актуальним 

питанням сучасної персонології. У розділах книги 

висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти дослідження проблеми ефективного 

функціонування та розвитку особистості в різних сферах 

життєдіяльності в умовах соціальних змін. Розглядаються 

соціогенетичні, психологічні , духовні чинники підтримки 

її самоефективності та жттєстійкості. Подаються 

авторські технології психологічного супроводу, 

консультування, реабілітації особистості в ускладнених і 

кризових ситуаціях життя. Особливий акцент зроблено на 

актуалізації ресурсів особистісного зростання людини в 

генезі її буття. 

Монографія адресується фахівцям у галузі психології та суміжних з нею дисциплін, 

аспірантам, студентам, широкому загалу освітян. 

 

 

Туренко, В. Е. Погляд на людську любов у світлі 

східної святоотецької думки : моногр. / В. Е. Туренко. 

- К. : КПЦ"Київський ун-т", 2016. - 208 с.  

У монографії здійснено спробу переосмислити 

погляд на людську любов у світлі східної святоотецької 

думки (IV-XI ст.). Розгляруто онтологічні, гносеологічні  

аспекти людської любові. Особливу увагу приділено 

аналізу міжособистісних виявів любові - до особи 

протилежної статі, до Бога, до ближнього, до ворога; 

детально проаналізовано кожний із цих виявів, причин їх 

появи, можливості втілення в життя та сенс кожного з 

них у людській долі. 

Призначено для науковців, аспірантів, студентів, а 

також усіх, хто цікавиться проблемами духовності, сенсу 

людського існування. 
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Садовенко, С. М. Хронотопи аксіосфери української 

художньої культури : моногр. / С. М. Садовенко. - К. : 

НАКККіМ, 2019. - 356 с.  

У монографії у світлі сучасної культурології 

копцептуалізується поняття хронотопу, відбувається його 

включення у процес дослідження аксіосфери української 

народної художньої культури. Розкрито системотворчу 

роль хронотопів у творенні ціннісного поля української 

народної художньої культури на основі її архетипних 

рядів. Обгрунтоиуються можливості методологічного 

застосування концепту хронотопу як контекстуального 

дискурсу аналізу феномену української народної 

художньої культури в системі її зовнішніх та врутрішніх 

просторово-часових та ціннісно-смислових 

хаоактеристик. 

Монографію адресовано науковцям, зокрема 

фахівцям галузей культурології, філософії, естетики, етнографії та етнології, 

мистецтвознавства, а також - викладачам, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться 

питаннями української народної художньої культури.  

 

Зубрицька, М. HOMO LEGENS: читання як 

соціокультурний феномен / М. Зубрицька. - Львів : 

Літопис, 2004. - 352 с.  

Вперше в українському літературознавстві 

зроблено спробу панорамно висвітлити основні 

теоретичні проблеми, пов'язані з дискурсом читача і 

читання, який сформувала літературно-критична думка  

ХХ століття. 

Читання змінювало людину та її уявлення про світ, 

єднало її з минулим і прокладало мости в майбутнє, 

надихало на відкриття та освоєння чораз нових просторів 

внутрішнього і зовнішнього світу, Читання настільки 

проникло у свідомість і буденне життя людини, що стало 

просто її органічною потребою. Ми читаємо себе, 

читаємо обличчя і жести інших, відчитуємо світ навколо 

себе, минуле, часто намагаємося прочитати майбутнє. Насправді кожен з нас,  є унікальним, 

неповтирним портретом homo legens. 
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Парфенюк, В. М. Хорові твори [Нотне 

видання] / В. М. Парфенюк. - К. : Фенікс, 

2019. - 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : матеріали IV 

Міжнародної наук.-практичної конф ., м. 

Київ, 14 травня 2019 р. / ред. кол. В. Г. 

Чернець (голова) та ін. - К. : НАКККіМ, 2019. 

- 147 с. 
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Астахова, Е. Ландшафтный дизайн. 

Современные решения / Е. Астахова, Т. 

Крупа, М. Череватенко. – Харьков: Книжный 

клуб, 2007. - 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія та практика дизайну : зб. наук. праць 

/ редкол. Л. Р. Гнатюк (голова) та ін. - 

укр.,рос., англ. мовами. - К. : Компрінт. - 

2019. - Вип. № 18. : Дизайн архітектурного 

середовища. - 94 с. 
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Теорія та практика дизайну : зб. наук. праць 

/ редкол.Л. Р. Гнатюк (голова) та ін. - 

укр.,рос., англ. мовами. - К. : Компрінт. - 

2019. - Вип. № 19. : Дизайн архітектурного 

середовища. - 90 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишивка Жидачівщини з колекції Музею 

народної архітектури та побуту ім. 

Климентія Шептицького : альбом. Ч. 1. - 

Львів : Артклас, 2019. - 92 с. - (Мистецтво 

давнього стібка. ; Т. 1.). 
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Карась, Ганна. Музична культура 

української діаспори у світовому 

часопросторі ХХ століття : моногр. / Г. 

Карась. - Івно-франківськ : Тіповіт, 2012. – 

1164 с.  

У монографії на основі багатої 

джерельної бази викладено результати 

комплексного дослідження музичної культури 

української діаспори у світовому часопросторі 

ХХ століття, відтворено та досліджено процес її 

становлення, розвитку та особливості в різних 

країнах світу, Даслідниця здійснила 

реконструкцію більш як столінього музичного 

життя українців за кордоном. У  книзі 

висвітлено маловідомі в Україні сторінки життя і творчості багатьох діячів 

української музичної культури діаспори. 

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, 

хто цікавиться історією української музичної культури за кордоном. 

 

 

 

 


