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Від весни 2015 року декомунізація стала однією з найпопулярніших тем в
українських ЗМІ, предметом регулярних гарячих дискусій не лише для політиків
та журналістів, але й для політологів, істориків, культурологів та діячів
культури. У цих дискусіях нерідко висловлюються думки та оцінки, з яких
випливає надзвичайна важливість та актуальність декомунізації як
державної політики та як суспільно-культурного процесу. Цим і обумовлене
визначення декомунізації предметом пропонованого дослідження.

Гриценко О. А. Декомунізація в Україні як державна політика і як
соціокультурне явище / О. А. Гриценко.- К: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України,
2019.-320с.



Ця книжка присвячена дослідженню змін у вітчизняному політичному
дискурсі в ході демократичного транзиту. За ключовий аспект аналізу обрано
чинник поділеної відповідальності, який розглядається як імпліцитно
закладений у конституційних засновках української політії. Зростання його
ваги до вирішального значення у комунікаціях громадян у критичні моменти,
якими постали загальнонаціональні рухи протесту 2004 і 2013-2014 рр.
дозволяє виявити принципово важливу роль політичного дискурсу як носія
інституційної пам’яті української громади доби демократичного переходу.

Щербенко Е. В. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в
українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014рр.). -
К.:ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019.-248с.



У представленій колективній монографії розглядається
використання потенціалу історико-культурної спадщини у створенні
й забезпеченні функціонування освітньо-виховної системи сучасної
України.

Культурна спадщина як складова державної освітньо-виховної
політики в Україні: кол. Монографія / В. М. Гоменюк, А. О. Горькова, Л.О.
Гріффен та ін. .- Ніжин: ПП Лисенко М.М. , 2019.- 294с.



На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії на
теренах сучасної України. Під однією обкладинкою вперше в такому обсязі
зібрано відомості про мову, релігію, економічні та технічні досягнення,
мистецтво, військову справу давніх часів . Книга містить чимало унікальної
інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими
ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі.

Історія цивілізації. Україна. / Н.С. Абашина та ін. ; упоряд. М. Ю. Відейко .- Т.1.-
Харків: Фоліо, 2019.- 586 с.



Ця книжка про історії людей, вдача та праця яких надихають і
сьогодні. Маючи різні освіту й походження, багато хто з них пішов
наперекір долі. Вони були з різних куточків України: Харкова, Одеси, Херсона
- заробити можна було всюди, а на історіях побудови бізнес-імперій можна
навчатися у підприємців ХІХ ст. і сьогодні. Книжка по-новому покаже
читачам історію України ХІХ ст., допоможе уявити її через розповіді про
перипетії на шляху до створення успішних підприємств і визнання.

Водотика Т. С. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст./ Т. С.
Водотика.-Харків: Фоліо, 2019.- 235с.: іл.- (Справжня історія)



У даній книзі міститься передусім те, що є головним і
концептуально значущим для розуміння ситуації в країні та
перспективи подолання кризових і катастрофічних явищ. Метою
авторів було одночасно і попередити про небезпечні соціально-
політичні повороти, і запропонувати способи їхнього подолання,
спираючись на досвід вітчизняної та світової історії.

Грабовський С. Україна: держава віктимної поведінки / С. рабовський,
І. Лосєв.- Ніжин: ПП Лисенко М.М. ,2019.- 72с.



Нове видання з історії Ніжина та Ніжинського козацького полку,
безумовно поповнює історико-краєзнавчу бібліографію нашого міста і
буде надзвичайно цікавим та корисним для всіх, хто є не байдужим до
минувщини рідного краю.

Желєзко Р. А. Шаблею та пером: мандрівки лабіринтом таємниць
історії козацького Ніжина / Р. А. Желєзко.- Ніжин: ПП Лисенко М. М. , 2020.-
168 с.



«Афганські дороги» - Книга Пам’яті про учасників афганської війни, які є
уроженцями Кролевецького району або проживають на його території на
даний час. В даній книзі розкрито особливості ходу війни 1979-1989 роках;
подано короткі відомості про загиблих і тих, хто не дожив до наших днів;
спогади учасників бойових дій; фото історія; вірші та пісні, написані
афганцями, або їм присвячені.

Калюк М. О. Афганські дороги / М. О. Калюк.- Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016.-
352 с.



«Жінка війни» - перша в україні книжка , де історія збройного
протистояння на теренах нашої Вітчизни розповідається через долі жінок.
Їхніми вустами говорить Україна. Ця книга – не документальна проза, а
художньо- публіцистична. Тут факти поєдналися з художніми домислами
авторки. Кожна героїня книги – це символічний образ. У ньому – життя й
емоції багатьох жінок - воїнів. Це величний образ України – української
амазонки, в якій живуть краса і сила.

Шила А. Жінка війни /Анна Шила.- Харків: Фоліо, 2019.- 401 с.: іл.. – (Воєнна
проза).



В пропонованому навчальному посібнику висвітлено перебіг міжнародних

відносин під час Другої світової війни, показано механізм формування
ворогуючих коаліцій, проаналізовано міжнародно- політичну ситуацію в Європі і
на Далекому Сході, досліджено хід переговорного процесу щодо повоєнного
облаштування світу.

Павленко В. М. Історія міжнародних відносин під час Другої світової
війни (1939-1945 роки): навчальний посібник/ В. М. Павленко.- Київ- Ніжин:
ПП Лисенко М.М., 2018.- 320с.



Книгу призначено для опанування присвяченого практиці розділу

дисципліни «Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах
вищої освіти» , яку читають магістрам. Матеріали посібника
прислужаться для ефективної організації всіх видів практики, котрі
проводить кафедра української літератури та методики навчання.
Висвітлено такі види практики: фольклорна, педагогічна, науково-

дослідна, педагогічна.

Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога:
літературознавчий аспект: навчальний посібник / Ганна Токмань, Леонід
Козубенко, Надія Дига та ін..- Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018.-304с.



У навчальному посібнику в двох розділах, які об’єднують 10 тем, в
структурно-логічній формі викладено курс лекцій з дисципліни «Теорія
економічного аналізу». Кожна тема містить питання для роздумів,
повторення й аудиторного контролю. Особливу увагу в посібнику
приділено методичним вказівкам по виконанню задач з економічного
аналізу

Іванько А. В. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / А. В.
Іванько.- Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2020, 280с


