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Наукова бібліотека 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

 
Гримич М. Клавка. Київ: Нора-Друк, 2019. 336 с.  

 

Дія роману Марини Гримич «Клавка» відбувається у Спілці 

письменників України і в київському письменницькому 

будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний 

Пленум, відомий в історії розгромом української літератури, 

зокрема паплюженням Юрія Яновського та Максима 

Рильського. Але мало хто знає, що розправою над цими двома 

класиками не обмежилось: українських літераторів — колег по 

перу, сусідів по дому — нацьковували одне на одного, 

користуючись їхніми амбіціями. Учасники подій по-різному 

вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою 

головою і посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних 

докорах сумління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гримич М. Юра. Київ : Нора-Друк, 2020. 352 с.  

 

Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра — студент-фізик, 

успішний комсомольський ватажок, перспективний науковець-

початківець — потрапляє в лещата непростих обставин і в 

пекло власних сумнівів: йому потрібно зробити моральний 

вибір, а він відчуває, що не готовий до цього. Адже його життя 

є своєрідним буфером поміж двома світами, — з одного боку, 

світом «золотої молоді», дітей секретарів ЦК КПУ, ЦК 

ЛКСМУ, КДБ, а з іншого, — світом його мами Клавки, яка є 

однією з тих безіменних і негероїчних представників 

української інтелігенції, що тримають на своїх плечах могутній 

тил для шістдесятництва. 
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Вєдєнєєв, Д. В., Семенюк О. Г. Розвиток концептуальних 

та науково-практичних поглядів не сутність 

неконвенційної ("гібридної") конфліктності : 

монографія. Київ : ТОВ "Видавничий дім "АртЕк", 

2021. 228 с. 

У монографії на основі аналізу широкого кола сучасної 

вітчизняної та зарубіжної літератури, іноземних 

концептуальних тв докринальних документів оборонно-

безпекової сфери першої чверті ХХІ століття, 

висвітлюються когнітивні передумови появи, розвиток та 

сучасний стан поглядів на сутність, стратегію та 

деструктивний потенціал війн (конфліктів) нового 

концептуального типу - неконвенційних, або "гібридних". 

Розглядаються особливості інплементації поглядів на 

гібридне протиборство у доктринальних документах та 

воєнно--політичній практиці провідних країн НАТО та ЄС, 

Росії, Білорусії, Китаю. Подається авторське узагальнення 

щодо сутнісних ознак та організаційно-функціональної 

структури конфліктності гибридного типу. 

 

 

Дубрівна А. П. Абстракція як феномен 

образотворчого мистецтва України : монографія. 

Київ : Автограф, 2022. 200 с. 

Досліджено абстрактну образотворчість в контексті 

художньої культури України. Запропоновано новий 

погляд на абстракцію як на трансісторичну стилістику 

мистецтва, в основу якої покладено універсальні 

незмінні культурні коди, що функціонують від минулого 

до сьогодення. Системно визначено передумови 

виникнення, формування та розвитку абстракції в 

образотворчому мистецтві України. Обґрунтовано, що 

семіотичні форми абстрактного мистецтва є 

загальнозрозумілими, адже вони складаються у 

своєрідну образну форму, яка є первинною в системі 

художніх знаків. Висновується, що в умовах сьогодення 

мова абстракції являє собою універсальну форму 

транслювання на планетарному рівні основних 

гуманістичних і цивілізаційних цінностей діалогу 

культур. Монографію адресовано мистецтвознавцям, 

культурологам, художникам і дизайнерам, викладачам і студентам ЗВО, а також широкому колу 

поціновувачів образотворчого мистецтва. 
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Голомб В. М. Прискорений стартап: Усе, що вам потрібно 

знати, аби перетворити мрії про стартап на реальність, від 

ідеї до продукту і до компанії. Київ : Саміт-книга, 2020. 376 

с. 

  Один з кращих підручників у світі з системного розвитку 

стартапів від ідеї до продукта. Настільна книга венчурних 

інвесторів і бізнесменів.. Як створити команду, як зрозуміти 

клієнта та знайти свій ринок, звідки залучити фінансування? У 

цій книзі стартапи знайдуть відповіді на ключові питання. А 

українських амбіційних підприємців автор навчить мислити 

масштабно та розуміти ключові навички ефективного ведення 

бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 Шабат-Савка С. З любов'ю на вустах. Поезія. Чернівці : 

Букрек, 2021. 96 с. 
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Косівчук Ю. Небезпека зсуву. Дуже коротка проза. 

Чернівці : Букрек, 2021.  160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Орос Я. М.  Чиненик. Провіщі знаки. Чернівці : 

Букрек, 2021. 432 с. 
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Вергеліс О. А. Українська драма. Епізоди. Київ : 

Радуга, 2016. 456 с. : іл. (Глядацький зал). 

 Книга відомого театрального критика Олега Вергеліса 

"Українська драма" - авторський погляд на тенденції, 

явища, образи, які визначають "температуру" нового 

сценічного часу (розгін третього тисячоліття). 

Режисерські пошуки Едуарда Митницького, Ростислава 

Держипільського, Віталія Малахова, Владислава 

Троїцького, Андрія Приходька. Акторські звершення 

Анатолія Хостікоєва, Наталії Сумської, Петра Панчука, 

Ірини Вітовської, Віталія Лінецького, Давида Бабаєва, 

Валерії Заклуної. Одна з ключових фігур "Української 

драми" - Богдан Ступка. Книга присвячена пам'яті 

видатного актора. 

 

 

 

 

 

  

Дубина М. І., Дубина М. М. Карпенко-Карий і 

український театр другої половини ХІХ - 

початку ХХ століття : монографія. Київ, 

2005. 298 с. 

У монографії досліджуються основні аспекти 

творчої діяльності Івана Карпенко-Карого та 

робиться спроба з'ясувати особливості художньої 

майстерності його кращих п'єс, історію 

сценічного втілення тих творів, які відіграли 

помітну роль у становленні й розвитку 

української національної драматургії і театру. 

Видання розраховано для науковців, викладачів та 

студентів вищих. 
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Жадейко, О. М.  "Культурний код" мистецького 

всесвіту Валерія Гегамяна : монографія. Київ, Латвія : 

Baltija Publishing. НАКККіМ, 2019. 296 с. 

Монографія присвячена життю та творчості українського 

художника, педагога Валерія Гегамяна. В дослідженні 

висвітлені основні періоди діяльності майстра, наведені 

невідоми факти його біографії, поданий аналіз художньої 

концепції, проведена атрибуція багатьох невідомих робіт 

та визначений загальний шлях актуальних експертних 

досліджень його творів. Видання розраховане на 

мистецтвознавців, експертів, реставраторів, оцінювачів, 

колекціонерів, студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кияновська Л. Сад пісень Івана Карабиця : монографія. 

Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 288 с. 

 

У цій книжці постає дивовижна доля хлопчика з Донбасу, 

який першу свою музику почув у шахтарському 

Артемівську, і став одним із найвидатніших українських 

композиторів. Монографія про його життя і творчість 

виходить за межі суто музикознавчого дослідження: це 

документ про непросту епоху, в якій, окрім героя оповіді, 

творили свої сади великі композитори - Рейнгольд Глієр, 

Борис Лятошинський, Мирослав Скорик, Валентин 

Сильвестров. 
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Кальницький М. Б.  Храми 

Києва. Київ : Вид. Дім Дмитра 

Бураго, 2006. 252 с. : іл. 

Культурно-історичне та довідкове 

видання містить відомості про існуючі 

у м. Києві сакральні будівлі, розкриває 

їх минуле та сьогодення, висвітлює 

різноманітне духовне життя столиці 

України. Видання багато ілюстроване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорук О. К. Мистецький шлях Михайла Глейзера: 

монографія. Київ, 2022. 218 с. : іл. 

Монографія висвітлює життя й творчість видатного 

художника сучасності Михайла Глейзера. У Києві він був 

одним з плеяди тогочасних нонконформістів, які 

стверджували у мистецтві гуманістичні ідеали і 

виборювали красу істинного в житті окремої людини, 

відстоювали її право на красиве життя, перейняте духом 

свободи. Немало колег поруч з Глейзером оберігали, як 

зеницю ока ці спадкоємні цінності, святі родинні звичаї, 

обряди, вірування, знаходили в національних традиціях 

творчодайні джерела для пошуків інноваційного творення. 

Відданість мистецтву була і залишається провідною у 

житті й творчості Михайла Глейзера. Новизна пошуків не 

зраджувала йому ніколи від ранніх часів під час навчання й 

пізніше у роки творчої молодості, коли підтримку 

отримував від старших колег Г. Якутовича, Г. Гавриленка, 

Ю. Шейніса, від балтійських друзів. Глейзер відмуровував 

фундамент образної новізни у різних видах мистецтва - графіці, малярстві, сценографії. Кардинальні 

зміни в житті не змініли світоглядних налаштувань митця. Твори художника Михайла Глейзера 

несуть далі світлові життєдайні рефлексії і вони наповнені вірою в призначення Людини творити 

Добро на Землі. 



8 
 

 

Безручко О. Педагогічний метод О. П. 

Довженка [Текст] : навч. посібник. Вінниця : Глобус-

Прес, 2008. 208 с. 

   У навчальному посібнику розглянуто педагогічну 

діяльність видатного українського кінорежисера і 

письменника О. П. Довженка у контексті становлення 

мистецької кіноосвіти в Україні. На основі всебічного 

аналізу широкої інформаційної бази і залученню до 

наукового обігу раніше невідомих архівних джерел 

реконструйовано процес становлення О. П. Довженка як 

педагога і митця, визначено фактори, що вплинули на 

формування його педагогічних поглядів, а також 

структуру та особливості фунціонування мистецькіх 

кінозакладів України, в яких він викладав. Акцентується 

увага на розробці та впровадженні в життя новаторських 

для свого часу педагогічних експериментів О. П. 

Довженка, показана спадковість всіх етапів його 

педагогічної діяльності - від засад навчання і виховання 

кінорежисерів у ВДІКу (останні роки життя). Визначено 

значення спадщини майстра для сучасного виховання 

молодих режисерів, сценаристів, акторів. 

 

 

 

Софія і Станіслав Дністрянські. Листи, Спогади. 

Статті : колективна монографія. Івано-Франківськ : 

Фоліант, 2018. 352 с. 

    Колективна монографія присвячена життю і діяльності 

подружньої пари - піаністки, музикознавця, педагога 

Софії Дністрянської та її чоловіка - відомого ученого, 

правника Станіслава Дністрянського. Вперше 

публікується особистий епістолярій подружжя, який був 

винайдений і врятований від знищення академіком НАН 

України Миколою Мушинкою зі Словаччини і наданий 

для публікації в Україні. Статті М. Мушинки, З. 

Штундер, Г. Карась, Л. Обух, О. Дітчук, В. Лисюк, 

спогади Г. Лагодинської-Залеської, публікації 

маловідомих газетних матеріалів створюють образи 

непересічних особистостей українського наукового та 

мистецького простору. Видання розраховане для 

істориків, культурологів, мистецтвознавців, а також усіх, 

хто цікавиться історією науки і культури. 
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Коломієць Р. Гнат Хоткевич. Харків : Фоліо, 2019. 

127 с. (Знамениті українці). 

   Гнат Ходкевич - митець небаченого в українській 

художній культурі масштабу творчості: бандурист, 

письменник, мистецтвознавець, театральний діяч, 

історик, педагог, етнограф, художник. Український 

Леонардо до Вінчі - таким він уявляється сьогодні. 

Ніщо - ні матеріальні нестатки, ні вимушена еміграція, 

ні переслідування з боку царизму, ні терор за часів 

радянської влади - не могло вгамувати його спраги до 

творчості. Митець українського розстріляного 

Відродження, романтик у житті й провидець у 

творчості, він був потрібен своєму народові у найважчі 

для нього часи. Потрібен він і нам, його нащадкам, які 

вибудовують українську державу. 

 

 

 

 

Коломієць Р. Марко Кропивницький. Харків : Фоліо, 

2019. 128 с. (Знамениті українці). 

Фундатор українського професійного театру Марко 

Кропивницький був на рідкість обдарованою людиною. 

Він створив понад 40 п'єс, заснував перший національний 

театр на теренах Східної України (уславлений театр 

корифеїв), виховав ціле покоління українських акторів-

професіоналів. Крім того, Марко Лукич написав мелодії 

для багатьох п'єс, розумівся на образотворчому мистецтві 

(це дозволило йому керувати створенням декорацій), був 

тонким і спостережливим психологом, що постійно 

проявлялося у його роботі як режисера. Ще за життя 

Кропивницького називали "батьком українського театру", 

"українським Мольєром" і "українським Шекспіром", а 

його прогресивні ідеї актуальні й у наш час. 
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Гіганти Незалежної України : нац. симпозіум 

монументальної кераміки: альбом-каталог.  

Опішне : Українське Народознавство, 2021. 144 с. 

(Україна Гончарна). 

    У фундаментальному альбомі-каталозі подано статті 

відомих українських мистецтвознавців про художні 

пошуки й здобутки авторів гігантських скульптур, 

відомості про учасників симпозіуму, каталог, анотації 

творів, фотолітопис подій, прес-бібліографію та інші 

матеріали, важливі для осмислення унікального 

мистецького явища. Видання продовжує академічну 

керамологічну серію "Україна Гончарна", що знайомить 

читачів із творчістю учасників національних і 

міжнародних керамологічних виставок, конкурсів, 

симпозіумів. Для художників-керамістів, майстрів-

гончарів, керамологів, мистецтвознавців, культурологів, 

етнологів, музеєзнавців, краєзнавців, викладачів і 

студентів, мистецьких навчальних закладів, керівників художніх галерей і музеїв, кураторів виставок. 

 

 

 Тарас Шевченко у пам'яті поколінь. До 200-річчя від 

дня народження. Тернопіль : Лідер, 2014. 300 с. : іл. 

   Книга про генія українського народу охоплює 

багатогранну його творчість, а також пошанування 

великого Кобзаря як в Україні, так і в світі - українською 

та англійською мовами. Особливо помітними є розділи 

про родовід генія, вислови про нього видатних людей 

світу, а також висвітлення Шевченкіани у філателії, 

грошових знаках, монетах і медалях, світлинах, народній 

творчості. У повнокольоровому виданні досить вдало 

скомпонована галерея світових пам'ятників Шевченкові, 

передано його дружбу з кобзарями і побратимами, 

відомими художниками. Чи не вперше читачі дізнаються 

про самоспалення справжнього патріота у Каневі, біля 

могили Шевченка, - проти зрощення України. Ця книга 

розрахована на широке коло читачів як поціновувачів 

його ідей та для популяризації Кобзаря у світі. 
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Кінзерська Т. Єфросинія Зарницька (Азгуріді). Літопис 

життя і творчості (1867-1936). Київ : Інтерсервіс, 2019. 578 

с. (Сторінки історії українського театру). 

   У книжці на широкому архівному матеріалі викладено події 

життя і творчого шляху однієї з найяскравіших актрис 

українського класичного театру ("театру корифеїв") 

Єфросинії Пилипівни Зарицької. Вихована на засадах 

національної практичної школи режисури та акторської 

майстерності М. Старицького -М. Кропивницького Зарицька 

була провідною актроисою найкращих театральних 

колективів М. Кропивницького, Г.Деркача, О. Суслова, О. 

Суходольського та інших. Професійна вокалістка (сопрано) й 

блискуча танцюристка, Зарицька упродовж сорока років 

чарувала і зворушувала глядачів у різнопланових ролях 

різножанрового музичного й драматичного репертуару. 

Видання розраховане на викладачів і студентів навчальних 

мистецтвознавчих закладів. 

 

 

 

 Фольварочний В. На висоті орлиного лету (роман-

хроніка). Чернівці : Букрек, 2015. 428 с. : іл. 

    У романі -хроніці "На висоті орлиного лету" простежується 

формування в глибоко віруючій хліборобській сім'ї 

унікальної особистості, легендарного співака, Героя України, 

академіка, народного артиста України Дмитра Михайловича 

Гнатюка, чий голос зачаровував слухачів усіх континентів 

світу. У взаєминах з родиною, колегами, композиторами і 

письменниками, державними діячами і загалом 

прихильниками співак постає як великий патріот України, що 

слідує заповіту батьків - творити добро на землі, В книзі 

вміщено спогади, сповіді та роздуми митця-громадянина, а 

також захоплюючі розповіді колег та друзів про нього у 

дзеркалі часу. 
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Мистецтво: метаморфози та дискурси : матеріали 

Міжнародної наукової конференції(9-10 вересня 

2021 р. НАКККіМ, м. Київ) / ред.кол.: Телячий Ю. 

В., Міщенко І. І. та ін. Київ : Спринт-Сервіс, 2021. 

116 с. 

 

До збірки увійшли матеріали з широкого кола питань, 

які висвітлюють особливості різних видів мистецтва 

ХХ-ХХІ століття в Україні та світі. Призначено для 

широкого кола поціновувачів українського мистецтва, 

вчених, докторантів, аспірантів, здобувачів освіти, а 

також може бути корисним для фахівців з 

музеєзнавства, історії та культурології. 

 

 

 

 

 

 

Саєнко Н. О.     Пам'ять роду. Епістолярні 

родини Саєнків 1886 - 2020.  Харків : 

Контракст, 2021. 647 с. 

 

   У книзі представлено епістолярну 

спадщину (1886-2020-ті роки) роду 

славетного митця Олександра Саєнка, яка 

ілюструє скарбницю культурних традицій 

родоводу в широкій панорамі життя 

українського народу. Уперше друкуються 

листи Олександри Білозерської-Куліш (Ганни 

Барвінок), Андроніка Лазарчука, Василя 

Кричевського, Сергія Устименка, Михайла 

Дерегуса, Василя Касіяна, Михайла 

Стельмаха, документів з архіву родини Саєнків. Матеріали представлені в книзі, - це вагомий пласт 

української історіїї кінця ХІХ - початку ХХІ столітть на прикладі роду Саєнків - з його викликами 

долі, трагічними подіями, борінням за волю і радістю перемог. Зрештою це зріз звитяжного шляху 

становлення і утвердження незалежної Української держави. Видання "Пам'ять роду" є складовою 

серії книг (трилогії) - "Золоте перевесло": Мистецька династія Саєнків у музеях України" та 

"Мистецькі традиції династії Саєнків у контексті української образотворчості ХХ - початку ХХІ 

столітть", присвячених 120-річчю від дня народження Олександра Саєнка. Книга розрахована на 

мистецтвознавців, культурологів, істориків, політологів, етнологів, краєзнавців, - усіх, хто цікавиться 

багатогранною українсько історією, культурою, мистецтвом. 
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  Матіос М. Букова земля : роман-панорама 

завдовжки у 225 років. Київ : А-БАБА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2019. 928 с. 

    Роман "Букова земля" - це пронизлива, глибока і 

зухвала сага завдовжки 225 років, пропущена 

через перехресні історії п'яти родин різного 

суспільного рівня і статусу, а також історичних 

персонажів. так чи інакше пов'язаних з 

Буковиною. Землероби, скотарі, воїни, посли і 

міністри постають повноправними творцями не 

лише приватної, а й загальноєвропейської історії. 

Недаремно авторка означила жанр твору як роман-

панорама, географія його подій простягається від 

крихітного буковинського хутора Сірук - до Відня, 

Берліна, Бухареста, Москви і Берна. А 

обрамленням цього класичного роману виступає 

особливий сюжет зі станиці Луганського літа 2014 

року. І як завжди у книжках Марії Матіос, 

окремим персонажем є мова з її неповторною лексичною розкішшю і гуцульским чаром. 

 

 

 

 

Литвин С. Х., Добровольська В. В. Підготовка дослідницького 

проєкту та презентація результатів наукових 

досліджень [Текст] : підручник. Київ : Ліра-К, 2022. 268 с. 

Матеріал підручника викладено відповідно до програми підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурах 

закладів вищої освіти (наукових установ). Особливістю курсу є 

розгляд всіх етапів підготовки аспірантів: від ступу до аспірантури й 

вибору теми дисертації до прилюдного її захисту та оформлення 

атестаційної справи у світлі сучасних вимог. Кожний з розділів 

підручника містить питання для самостійної роботи та перелік 

рекомендованих джерел. Подано також список рекомендованих 

джерел до курсу, адреси вебсайтів для ознайомлення, завдання до 

контрольних робіт після опрацювання змістовних модулів, 

термінологічний словник і додаток. Видання розраховане на 

аспірантів, докторантів, наукових керівників дисертантів, наукових 

та науково-педагогічних працівників і всіх, хто прагне сформувати та 

вдосконалити навички наукового пізнання. 
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Шевченко Л. М. Стильові характеристики української 

фортепіанної культури ХХ століття : монографія. Одеса : 

Астропринт, 2019.  336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фрайт О. Музична вербальна емінентність: виміри та 

парадигми : монографія. Дрогобич : Дрогобицький держ. 

пед. ун-т ім. І. Франка, 2020. 490 с.  

   Монографія присвячена компаративістичним вимірам музики 

й слова, їхнім контактам, зв'язкам і впливам. Програмові 

фортепіанні композиції, вокальна музика, "музична" проза, 

музична номеносфера заголовків у літературі та інші синтетичні 

парадигми творчості українських авторів  поєднуються 

емінентністю (термін Г.-Г. Гадамера), що трактується тут як 

кроскультурне взаємовивищення та взаємопрезентування двох 

мистецтв. 

  Видання адресоване студентам і викладачам вищих мистецьких 

закладів освіти, музикознавцям і літературознавцям, широкому 

колу читачів. 
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Захарова, О. Ю. Мистецтво як комунікативна технологія 

дипломатичного церемоніалу (поч. 20- поч.90-х років ХХ 

ст.) : монографія. Київ : Видавець Лисенко М. М., 2022. 448 

с. : іл. 

Зважаючи на відсутність спеціального дослідження, 

присвяченого проблемі в історіографії, метою наукової роботи 

О. Захарової є проведення комплексного дослідження 

комунікативних функцій дипломатичного церемоніалу в 

міжнародному спілкуванні на основі аналізу та узагальнення 

нових фактів із залученням архівних матеріалів та інших 

джерел, введених вперше у науковий обіг. У цьому 

дослідженні мистецтво вперше розглядається з погляду 

комунікативного чинника дипломатичного церемоніалу. 

Вперше в обіг запроваджується такий термін, як 

"дипломатична культура" Особливе місце у монографії 

відводиться вивченню формування дипломатичного 

церемоніалу на терbторії України, зокрема церемонії 

інавгурації українського Президента як чинника публічної 

дипломатії. 

 

 

Зиміна С. Б. Стилі інтер'єру : навчальний посібник. Київ : 

Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, 2018. 360 с. : 

іл. 

 У посібнику викладено загальний огляд основних стилів, 

стильових напрямків і течій в дизайні інтер'єру, починаючи з 

єгипетської цивілізації до сьогодення. Пропонується 

класифікація стилів відповідно до хронології їх виникнення і 

застосування, а також класифікації окремих груп стилів, які 

об'єднуються за певними рисами та властивостями Призначено 

для студентів ВНЗ творчих спеціальностей: архітекторів, 

дизайнерів, художників, скульпторів, мистецтвознавців тощо. 
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Сіверс, В. А. Філософія творчості : підручник. Київ : 

НАКККіМ, 2023. 292 с.  

Філософія творчості за формою- підручник, за змістом - 

вчення, за сутністю - виклик. Передовсім науці, яка зусібіч 

намагається віднайти універсальний характер творчості, 

тоді як природа останньої маніфестує одвічними спробами 

позбутися зразка. Від них звільняється і той, хто, ідучи за 

текстом, обирає між переживаннями та рацію, вивченням і 

дією, вірою та сумнівом. Висловлені в роботі ідеї 

спонукають дослухатися до рухів власної душі як оселі 

ціннісної енергії, з якої, власне, постали і світ, і Людина, і 

творчість. Видання призначене для студентів. аспірантів, 

викладачів закладів вищої освіти, а також може бути 

корисним усім тим, хто цікавиться філософськими 

питаннями. 

 

 

 

 

 

 

 Гарькава І. О., Зосім О. Л. Християнські ідеї та образи у творчості 

Юрія Іщенка : монографія. Київ : Ліра-К, 2023. 224 с.  

У монографії окреслено напрями розвитку музичного мистецтва 

християнської традиції Нового та Новітнього часу, розкрито значення 

християнства як культуротворчого чинника в розвитку українського 

мистецтва, охарактеризовано християнські образи та ідеї у творчості 

сучасних українських композиторів. Теоретичні питання й історико-

культурологічні дискурси стали підґрунтям дослідження вокально-

хорової та інструментальної музики видатного українського 

композитора Юрія Іщенка під кутом зору втілення в ній християнських 

ідей та образів. Для музикознавців, культурологів, а також широкого 

кола читачів, які цікавляться сучасною академічною музикою та 

українською християнською музичною традицією. 
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Енциклопедія сучасної України. Т. 23 : Нг - Ня. 

Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень, 2021. 832 с. : 

іл., карт., табл. 

Енциклопедія сучасної України - перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 ст. до 

сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ 

новітньої України в подіях, інституціях, установах, 

родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери 

життя в Україні, відображає сучасні погляди на 

історичні події та постаті. У у двадцять третьому томі 

подано 2061 стаття, 2711 чорно-білих та 385 кольорових 

ілюстрацій, 32 карти та 1 таблиця. Розрахована на 

широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

30 війн із Zаклятим сусідом / ав. кол.Є. В. Букет, Т. П. 

Мороз, В. І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. Київ : 

Мега-Поліграф, 2022. 64 с. : іл. 

 Протистояння України з росією триває не одне століття. 

Наш героїчний народ і його рицарі-полководці вже 

багато разів доводили північно-східним сусідам, що є 

господарями на своїй Богом даній землі. Видання 

представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. 

 

 

 

 


