Землянська А. В. Світова література в умовах глобалізаційних
процесів : навчальний посібник/ А. В. Землянська, Т. М. Шарова.Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018 .- 156 с.















Навчальний посібник розкриває структуру
курсу «Світова література в умовах глобалізаційних процесів» , основні вимоги до
засвоєння дисципліни, провідні тенденції
розвитку мистецтва слова Європи, Азії,
США і Латинської Америки, а також
інструктивно-методичні матеріали:
питання до обговорення й практичні
завдання до семінарських завдань і тем для
самостійного опрацювання, тестові завдання
для самоперевірки, словник термінів і
понять та рекомендовану літературу.

Боротьба за мову триває : Матеріали врочистого зібрання в
НДУ ім. М. Гоголя (25 лютого 2019 р.)/ Літ. і наук. ред. І. З.
Бурковський .- Ніжин: ПП Лисенко М. М. , 2019.- 108 с.













Даний збірник ознайомить з матеріалами врочистого зібрання в НДУ
ім. Миколи Гоголя з нагоди 30-ліття
створення Ніжинського товариства
української мови імені Т. Г. Шевченка.
Його тематика виходить далеко за
межі подій місцевого масштабу. Тут
можна знайти низку цікавих і вартих
уваги міркувань щодо важливих
актуальних проблем загально- національного характеру.

Коронація слова : науково-довідкове видання/ керівник
проекту Н. О. Струк.- К.: Світ Успіху, 2019.- 496 с.














Дане видання на відзначення
20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв , п’єс, пісенної лірики
та творів для дітей уперше
презентує читачам систематизовану інформацію про його результати. Надає біографічні довідки
про лауреатів І-ІІІ премій, перелік
їхніх творів, цитати з інтерв’ю,
перелік дипломантів конкурсу,
окремі наукові оглядові розвідки.

Тріумф людини. Українці в нацистських і радянських концтаборах/
(Під заг. ред. В. В’ятровича).Укр. ін-тут нац. пам’яті; Центр досл.
визв. руху.- Львів.: Папуга, 2019.- 200 с., іл.














Цей проект - про те людське, що не
здатна знищити жодна система.
Про небайдужий погляд, розказану
казку, простягнуту руку, розділений
окраєць хліба. Про силу волі, віри і
любові. Про перемогу нації. Про
свободу в серцях. Про тріумф людини.
Великою мірою завдяки тим українцям, які не зламались у нацистських
і комуністичних концтаборах, ми
зараз живемо у вільній незалежній
державі.

Лисивець А. І. «Скажи про щасливе життя…»/ А. І . Лисивець .- К. : К.І.С.,

2019.- 104 с.














В основі збірки – спогади Анастасії
Лисивець про Голодомор. Твір
писала в 70 - 80-ті роки минулого
століття сільська вчителька
в «шухляду», без жодних надій на
пожиттєве опублікування, і,
ймовірно, це теж дає йому неповторної інтонації й цілковитої
переконливості як суто літературного , так і важливого історичного
документу.

Покришень А. М. Любов сплеснула лебединими крилами.
Есе.- К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019.-130 с.













Уміння писати есе не є таємничим
талантом, який даний тільки
обраним. Але есе Покришня
зіткані з кординально різних
емоцій які охоплюють автора: він
то неймовірно щасливий і насолоджується передчуттям унікального дива, то засмучений роздумами про минуле, то схвильований
настирним приступом кохання.

Тимошик М. С. Основи редагування: підручник. К.: Наша культура і наука,
2019.-560 с.



Це перший в Україні нормативний



підручник, у якому всебічно розглядаються організаційні та
творчі основи редакторської
підготовки призначених для
оприлюднення різних видів
текстів. За кожною темою подаються конкретні приклади і
рекомендації, обумовлені практикою реальної журналістики та
видавничої справи.












Загоруйко Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників
:(Літературно естетичний дискурс)/ Н. Загоруйко.- К.: Смилоскип, 2018.256 с.,іл.















Монографія є першим у сучасному
літературознавстві дослідженням
епістолярної спадщини українського
руху опору на матеріалі листів
В. Марченка, Є. Сверстюка, В. Стуса,
І. Світличного, В. Чорновола як
певного типу тексту. Феномен
українського літературного шістдесятництва розглянуто з погляду
термінологічного осмислення поняття
в історії української літератури ІІ пол.
ХХ ст., епістолярну есеїстику шістдесятників визначено як явище альтернативного літературознавства.

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління
(історико- літературний та поетикальний аспекти), 2-е вид., доп../ Л.
Тарнашинська . - К.: Смолоскип, 2019. – 592 с.
















У монографії досліджено істориколітературний та поетикальний
аспекти українського шістдесятництва в іменах. Такий персанолістичний
вимір дозволяє читачеві побачити
епоху і в постатях, і через призму
творчості, а також скласти уявлення
про «зоряний інтеграл» того покоління , яке залишило значний слід у
свідомості українства. До другого
видання ввійшли персоналії, відсутні у попередньому, яке побачило світ у
видавництві «Смолоскип» 2010 року.

Бергер Йона Невидимий вплив: приховані сили, які формують
поведінку / Йона Бергер ; пер. з англ. А. Іванченко. – К.: Наш
формат, 2018. – 240 с.














Ця книжка – про те, як просто,
непомітно й часом дуже дивно
на нашу поведінку впливають
довколишні.
Ніби атоми, що стикаються один
з одним і розлітаються в різні
напрямки, наші соціальні взаємодії постійно формують, хто ми і
що робимо. Соціологія визначає
все – від того, як ви отримали своє
ім’я, і до того, чому взяли до рук
цю книжку.

Брукс Д. ДНК особистості/ Девід Брукс; пер. з англ. Ганна
Елланська. – К.: Наш формат, 2017. – 376 с.














Дана книжка про те , як переглянути власні пріоритети й зосередитися на плеканні внутрішніх
чеснот. Вона покаже, як деяким
людям вдалося проторувати
шлях до сильного характеру
й стати гідною особистістю.
Їхні історії стануть для читача
певними орієнтирами в пошуках
власної стратегії виховання
характеру, допоможуть пізнати
себе, віднайти душевну гармонію
і щастя.

Навіді Сандра Суперхаби: як фінансові еліти та їхні мережі керують
світом/ Сандра Навіді; пер. з англ. Л. Стахнів, С. Грицаєнко.- К.: ТОВ Якабу
паблішинг, 2018. - 368 с.

















Власне однорідність вузького кола
людей, які ухвалюють чільні фінансові
рішення світового масштабу і є, однією
з серйозних проблем , які авторка
порушує у цій книжці. Приватні, яскраво
описані спостереження за лаштунками
найважливіших світових подій і
зустрічей найвищого рівня, поєднано з
педантичним дослідницьким підходом.
Сандра Навіді застосовує науку про
мережі, щоб доступно пряснити
надзвичайно складні взаємозв’язки між
людьми, від яких залежить фінансове
майбутнє кожного з нас.

Чалдині Роберт Психологія впливу/ Роберт Чалдині; пер. з англ. М. Скоробагатов.
– Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 352 с.

















Як переконувати інших та уникати
небажаного впливу? Відповідь
шукайте на сторінках цієї книжки.
Ця книжка , яка вже давно стала
підручником для менеджерів,
підприємців і всіх, хто прагне
опанувати мистецтво впливу,
допоможе вам розуміти поведінку
інших, уникати маніпуляторів
людською свідомістю та ефективно
спілкуватися, завжди досягаючи
поставлених цілей.

Котрелл Тара Дієта Будди : давнє мистецтво скинути вагу, не втрачаючи
здорового глузду/ Тара Котрелл, Ден Зігмонд; пер. з англ. О. Базилевич. _ К. :
Якабу Паблішинг, 2020.-253 с.
















У книзі йдеться не так про дієту,
як про спосіб життя. Без фанатизму,
без дискомфорту – і без протипоказань. Останні дослідження в галузі
фізіології, медицини та дієтології
підтверджують слушні підходи
Будди , який знайшов «серединний
шлях» між нездоровим переїданням і відвертим голоданням.
Поради, які він давав 2500 років
тому, і зараз на диво актуальні,
зрозумілі та прості. Зараз – в епоху
бургерів, чіпсів та морозива.

