


Академік Федір Арват. Наука творити добро: спогади,
публікації / уклад. П. М. Никоненко, Г.В.Самойленко.- Ніжин: НДУ ім. М
Гоголя, 2018.- 193 с.

Книга присвячена пошануванню пам’яті Федора Степановича Арвата – ректора
Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. В. Гоголя, академіка-
засновника НАПН України, заслуженого працівника освіти України, професора.

Видання містить спогади та інші матеріали, в яких висвітлюються життя та
діяльність видатного педагога і вченого.



Горлач Л. Проценки Любомудрівські, рід козацький : художньо-
документальна оповідь / Л. Горлач. – К.: СПД Павленко, 2016.- 384 с.:
іл. - 212 с.

Що ми знаємо про свій родовід, звідки він почався, які славні пращури ходили
по українській землі, прикрашаючи її працею. А то й захищаючи від різних ворогів?
На це питання дає відповідь художньо-документальне дослідження про роди
Проценків – Судденків, споконвічних козаків з Ченігівщини. Основна увага віддана
життєпису чотирьох братів Проценків, які досягли значних вершин у сучасному
суспільному житті України. Їхня доля повчальна для інших, тому має викликати
зацікавлення в широких колах читачів.



Качуровський І. В. Спомини і постаті / І. В. Качуровський; упоряд. передм.
і прим. Олени Бросаліної.- К.: Кліо, 2018.- 608 с.,іл.

Книга спогадів Ігоря Качуровського (1918-2013) – сьомого неокласика, лавреата
Шевченківської премії 2006 року – втілення давнього задуму автора, який він плекав на схилі віку.
Ця «малоформатна» мемуарна проза (нариси, портретні шкіци, статті, нотатки..) віддзеркалює
найяскравіші епізоди життя Ігоря Васильовича.

Чимало сторінок видання присвячено талановитим, непересічним особистостям – людям
культури і науки, з якими Авторові пощастило спілкуватися на еміграції. Публікується також
«Автобіографія творча» - хроніка літературного шляху письменника і водночас його естетичний
маніфест. Видання приурочено до 100- ліття від дня народження Ігоря Качуровського.



Носа М. Високий храм незалежності : публіцистика, есе / М. Носа .-
Ужгород: Карпатський ун-т ім. Августина Волошина, 2017. – 96 с.:
фото.

«Високий храм незалежності» - шоста книжка Михайла Носа. До
неї увійшли публіцистика, мемуаристика, есеїстка, створена протягом
періоду з кінця 80-х років ХХ ст. до літа 2016 року.

Червоною ниткою через усі твори проходить ідея незалежності,
свободи, побудови своєї держави, навіть коли для цього доводиться
переборювати неабиякі труднощі і долати штучні й об’єктивні
перешкоди.



Міста та містечка Поділля від доби Середньовіччя до
початку ХХ ст.: матеріали наук. конф. 24-25 вересня 2015
року/ Вінницький обл. краєзнавчий музей.- Вінниця: Нілан-ЛТД,
2016.- 640 с.: іл.

Збірник матеріалів конференції стане вагомим внеском у
дослідження Поділля і, без сумніву , зацікавить істориків,
краєзнавців та всіх, хто небайдужий до минулого Поділля .

Важливим доповненням до текстів є численні ілюстрації –
літографії, поштові листівки, світлини, малюнки,плани та
документи з музейних, архівних і приватних колекцій. Деякі
публікуються в.



Коструб В. Л. Таємниці та історія одного з найдавніших поселень
над Десною: історія і сучасність села Радичів / В. Л. Коструб.-
Чернігів: Десна Поліграф, 2017.-152 с.

У книзі прослідковується історія села Радичів, розташованого на березі
красуні Десни на півночі Чернігівщини,від глибокої давнини до початку ХХІ
століття. Головними дійовими особами оповіді місцевого краєзнавця Василя
Коструба є люди. Значну увагу автор приділяє родоводам односельців, їхній
ролі у різні періоди розвитку Радичева.



Руліковський Е. Л. Опис повіту Васильківського з історичного,
звичаєвого і статистичного погляду / Е. Л. Руліковський.- Біла Церква:
Видавець Пшонківський О. В., 2016.-140 с.

«Опис Василківського повіту» є першою комплексною краєзнавчою працею
Едварда Руліковського, яка стосується яка стосується сучасної південної Київщини.
У монографії викладено природу та історію краю, появу земельної власності і зміну
власників, а також інформацію щодо його етнографії і топографії. Дана праця
українською мовою перекладена вперше.



Ковальчук М. Битва двох революцій. Перша війна Української
Народної Республіки з Радянською Росією в 1917-1918 рр./М.
Ковальчук.-Т.1. - К.: Стилос. 2015.-608 с.

В книзі докладно висвітлено причини збройного конфлікту між обома
державами, реконструйовано перебіг бойових дій, розкрито вплив політичних
процесів на воєнні події. У роботі над книгою використано документи з більш як
тридцяти архівів України, Росії, Польщі та інших країн, значна частина яких
вводиться до наукового обігу вперше.



Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Як Святе Письмо ставало українським/ І. І.
Огієнко; упоряд., авт.. передмови та коментарів М. С. Тимошик.- К.: Наша культура
і наука, 2018.-424 с. (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка)
«Запізніле вороття». Серія 2. «Зарубіжні першодруки». Том. 15. Вип.21.).

Які обставини перешкоджали українцям упродовж тривалого часу спілкуватися
з Богом українською мовою? Хто стояв біля витоків українського перекладацтва
Святого Письма з оригінальних мов? Чому саме кононічно визнана україномовна
Біблія спонукала до творення спільної соборної літературної мови всієї нації?

Читачі, небайдужі до ідеї духовного і національного відродження України,
знайдуть відповідь на ці та інші питання в даній книжці.



Балух В. О. Православна еліта України ХVІ – ХVІІ ст. (100
постатей): словник / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2018.- 336с.

У словнику подано життєпис і діяльність 100 найвидатніших постатей
православної еліти Україниранньомодерної епохи, які свої інтелектуальні здібності
та професійні навички спрямували на захист основ православ’я; незалежності
Української православної церкви та збереження ідентичності українського народу.
Представлена основна література про них, а також ілюстрації, які увиразнюють
життєдіяльність православних інтелектуалів України.



Островська Г. О. Формування професійної готовності
майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення
біографії письменників у загальноосвітній школі: монографія /
Г. О. Островська. - Івано-франківськ: Симфонія форте, 2017.- 472с.

У монографії подано обґрунтовану та апробовану методичну систему
підготовки майбутніх учителів літератури до вивчення з учнями біографії
зарубіжних письменників та технологію формування їх готовності до зазначеного
виду професійної діяльності.

Запропоновано етапи та способи організації навчання, види завдань з
формування навичок відбору інформації,наведення автобіографічних паралелей
між життєписом та твором автора, реконструкції образу епохи та світогляду
письменника, побудови повідомлень різних жанрів про митця, моделювання
біографічних відомостей у структуру уроку та різні форми його проведення.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

