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У книзі вперше на широкому фактичному матеріалі розкрито життєві та творчі

зв’язки Миколи Гоголя з Україною, а також охарактеризовано діяльність численних

представників української культури, які своєю творчістю причетні до спадщини

письменника.

Дана книга нагадує нашим співвітчизникам , яке місце спадщина великого

письменника посідала в житті різних поколінь українців.

Самойленко Г. В. Микола Гоголь і Україна :

енциклопедія / Г. В. Самойленко . – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,

2020 . – 696 с.



Збірник вміщує статті , які присвячено питанням державотворенням українського

народу. Особлива увага звертається на процеси формування політичних концепцій та

інститутів, військового будівництва; проводиться аналіз успіхів та невдач у реалізації

державницьких устремлінь українців.

КРУТИ: проблеми державотворення від доби Української

революції (1917 – 1921 рр.) до сьогодення. Вип. ІІІ. Збірник

матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Крути,29 січня

2020 р.) /Упоряд. В. Піскун, М. Потапенко. – Київ -Ніжин: ПП Лисенко М. М. ,

2020. - 360 с.



Гімни (з грецької мови) – пісні славні, приурочені богам і героям, уперше

побачили світ в Україні понад 90 років тому у записах дослідника Євгена Турули. Лише

у Львівській науковій бібліотеці імені Василя Стефаника вдалося розшукати, мабуть,

єдиний примірник цього дослідження в книгозбірнях нашої держави. Інші науковці,

поети, музикознавці, на жаль, до цієї теми звертаються не часто. Нинішнє видання

складає оригінальний том, упорядкований журналістом-музикознавцем з Києва Іваном

Лепшою. Тексти доповнені музикою, тому й становлять особливий інтерес як для

виконавців, музикантів, так і для широкого кола читачів.

Лепша І. Гімни України (пісні – славні) / Іван Лепша.-

Чернівці : Друк Арт, 2017.-112с.



Коллективная монография, посвященная анализу повестей, образующих цикл

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - результат многолетней работы преподавателей

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Представленную

работу условно можно разделить на две части: первая включает исследования, в

которых проанализировано несколько повестей или весь цикл; во второй – отдельные

повести, рассмотренные в разных аспектах.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя:

лингвистический аспект: монография / сост. Н. А. Бондарь,

Е. М. Петрик, В.А. Сидоренко.- Нежин: ЧП Лысенко Н. М., 2020.-173 с.



В монографії Євгена Луняка здійснено комплексний ґрунтовний аналіз

українознавчого доробку в творчості видатного французького мислителя й просвітника

Вольтера. Велику увагу приділено історичній ситуації, в якій відбувалася його

діяльність, визначено осіб, котрі впливали на розвиток українознавчих зацікавлень

цього автора, а також проаналізовано загалом французьку історіографію ХVІІІ ст..,

присвячену козацькій Україні. Важливим додатком є вміщення наприкінці книги

перекладів окремих фрагментів з творів Вольтера, що найбільше пов’язані з історією

України.

Луняк Є. Вольтер і Україна: монографія /Євген

Луняк.- К.: Видавництво О. Філюк, 2020.-122 с.



У збірнику спогадів, пропонованих читачеві, акцентовано на тому, що багато

дивізійників загинуло на полі бою. Тим, що потрапили у радянський полон, довелося

десятиліттями поневірятися і важко працювати у таборах; хто поповнив лави УПА,

мужньо боровся з німецькими, радянськими й польськими збройними формуваннями;

дивізійники, які роз’їхалися по країнах західного світу, невтомно працювали для добра

української діаспори та українського народу.

Для читачів, які цікавляться історією українського визвольного руху Другої світової

війни, бойовим шляхом дивізії «Галичина» і долею патріотів-дивізійників.

Йшла дивізія…: спогади дивізійників, статті, світлини /
упоряд. спогадів та архів. мат. Ігор Іваньков.- Львів : Пропала грамота ,

2020 .- 792 с., іл.



Це унікальне видання, присвячене одній пісні «Червона рута» і його безсмертному

авторові– геніальному композиторові, Шевченківському лауреатові, Героєві України Володимиру

Івасюку. Так, справді явище незбагненне– пів століття твір одного автора заполонив усіх – від

малого до дорослого – українців та й людей доброї волі на Землі, які підтримують її існування.

"Руту" співають у найвищих концертних залах, на всіляких подіях – від днів народження , хрестин

і весіль та й звичайних святкових подій, всі ми співаємо цей твір. Якраз саме ця збірка й повинна

відповісти на цей феномен пісні, в якій закодовано не просто унікальний текст, а й форму,

українську за духом і покликанням.

«Червона рута» : від земного – до небесного : збірник спогадів,

есеїв, наукових розвідок, присвят, фотоматеріалів,

присвячених 50-річчю першого виконання пісні Володимира

Івасюка в Чернівцях 1970 року/ автор ідеї, упорядн. Мирослав

Лазарук. - Чернівці : Друк Арт, 2020. – 216 с. : світлини.



Дослідження видатного французького історика – славіста професора Даніеля

Бовуа, присвячене історії Правобережної України – Київщини, Волині й Поділля – у

складі Російської імперії (1793 – 1914рр.).

У центрі уваги – боротьба між російським самодержавством та польськими

елітами за панування у цьому регіоні, зокрема, за контроль над українським

селянством.

Бовуа Д. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і

народ. 1793 – 1914рр. / Даніель Бовуа; пер. з фр. З. П.

Борисюк. – К. : Кліо , 2020 .- 872 с.



У книзі висвітлено передумови , ідеологічні засади, організаційні аспекти та

практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої за президенства Л. Д.

Кучми (1994 - 2005 рр.). Грунтовно розкрито організацію та технологію здійснення

земельної, господарської, фінансової та соціальної реформ, а також формування

аграрного ринку на селі. У виданні, яке присвячено 25-річчю початку аграрної

реформи в Україні, розкрито роль Президента Л. Д. Кучми у здійсненні аграрних

перетворень.

Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в

Україні.- К. : ДКС Центр, 2020 .- 544 с.



Це книга історичних нарисів про Почесних громадян міста Дніпра. Викладені

в них історії написані на документальних матеріалах, знайдених в історичних

архівах і наукових бібліотеках Росії та України.

З позиції ХХІ століття – це історія про щиру вдячність міста людям за

подвижництво, важку працю, благородні справи, які вони робили не заради слави,

а для загального добра. Історико-біографічні нариси про героїв Дніпра вперше

зібрані під однією обкладинкою.

Лазебник В. І. Почесні громадяни міста

Катеринослава 1868 – 1917 / В. І. Лазебник .- Дніпро : АРТ–

ПРЕС , 2020 . – 232 с.



Збірка присвячена історії козацької України першої половини ХVІІІ ст.

«Написана строго науково і документально, вона розгортає одначе таку цікаву

сторінку з життя нашого народу, кидає таке яскраве світло на процес задавнення

життя старої Гетьманщини російським централізмом, що має високий інтерес для всіх,

хто цікавиться нашим життям – причинами упадку українського національного життя і

пасивності нашого громадянства перед офіціальним обрусінням…». / Михайло

Грушевський/

Джиджора І. Економічна політика російського

правительства супроти України в 1710 – 1730-х

роках/Іван Джиджора.- К.: Кліо, 2020 .- 320 с.



У монографії досліджується феномен українського середньовічного письменства (ХІ –

середина ХVІ ст..) не за тематично-жанрово- персональним принципом, як це велося у

медієвістиці впродовж ХІХ – ХХ ст.., а в сенсі художньої цілісності та своєрідності словесно-

книжного явища, яке заповнило історію української літератури майже на шість віків.

Розглянуто низку актуальних питань, які стосуються історико-культурної та естетичної

природи середньовічного Слова.

Білоус П. В. Українська середньовічна література:

монографія / П. В. Білоус.- Житомир: Видавництво Євенок О. О.,

2015.- 584 с.



В книзі вміщено роботи, які були створені провідним дослідником інституту НАНУ

Валентином Сергійовичем Стешенком, в яких аналізуються фундаментальні теми та

проблеми сучасної демографічної реальності, а також містяться результати досліджень

та динаміки демографічної реальності в Україні.

Стешенко В. С. Вибрані демографічні твори: статті,

інтерв’ю: для спеціалістів-демографів та широкого

кола читачів / В. С. Стешенко; пер. з рос. С. В. Піскунова. - Київ –

Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020.- 572 с. : світлини.



Монографія присв’ячена дослідженню проблеми генези та становлення ідеї

провідництва в царині освіти України. Вашій увазі пропонуються авторські пропозиції

щодо герменевтичного та англомовного тлумачення концепту провід і провідництво в

освіті; вперше визначено відмінності провідництва та просвітництва; окреслено риси

феноменальності найбільш видатних освітніх провідників України: К. Д. Ушинського, М.

О. Корфа, А. С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, В. Ф. Шаталова та сучасних

провідників.

Генеза провідництва в освіті: колективна монографія /
За заг. ред. проф. І. Богданова.- К.: Освіта України, 2019.- 476с.



Представлено три аналітичних доповіді, що відображають актуальні тенденції розвитку

міжнародної ситуації. Вони присвячені відносинам США – Європейський Союз, російській

політиці у Чорноморському регіоні та процесам регіональної консолідації у Центральній Азії.

Значну увагу в зазначених доповідях приділено впливу описаних у них тенденцій на Україну.

Наприкінці вміщено рекомендації органам державної влади щодо забезпечення

національних інтересів України.

Скористатися неможливо прогавити. Україна між

Заходом і Сходом, що конкурують: зб. аналіт. мат. / За заг.

ред. О. С. Александрова. - К. : НІСД , 2020 . – 144 с.




