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Краєзнавча книга Харківщини 2013 [Текст] : анотований 

каталог видань / Департамент культури і туризму Харк. 
облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 
Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2014. – 61 с. : іл. 

 
 
Анотований каталог інформує читачів про книги краєзнавчого напряму 

видавництв та поліграфічних підприємств регіону, а також про друковані видання, 
присвячені Харкову й Харківській області, що вийшли в Україні та надійшли до 
фонду РІЦ “Харківщина” Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки 
протягом 2013 року. Покажчик є продовженням започаткованої у 2010 році серії 
“Краєзнавча книга Харківщини”. 

У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них 
(використані анотації із книг, які запропоновані авторами або 
видавництвами), подаються копії обкладинок. Бібліографічний опис здійснено за 
чинними в Україні стандартами. Літературу розміщено відповідно до “Схеми 
краєзнавчого каталогу ХОУНБ”. Окремим розділом представлені видання, що 
продовжуються, неопубліковані видання ХОУНБ. Для зручності 
користування до каталогу створений допоміжний апарат (“Іменний 
покажчик”, “Алфавітний покажчик назв творів”, “Зміст”). 

Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, 
представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, 
книгарень, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям, науковцям, 
студентам та усім тим, хто цікавиться книжковою продукцією та історією 
краю. 

 
 
Укладачі Н.І. Грайворонська 

Л.М. Конопля 
Редактор О.М. Травіна 
Комп’ютерний набір Н.І. Грайворонська 
Комп’ютерна верстка Л.М. Конопля 
Відповідальний за випуск Л.О. Сашкова 

 
 
 
 
 

© Харківська обласна універсальна 
наукова бібліотека, 2014  



 3 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ 

Загальні праці про область 
 

1. Кеворкян К.Э. Первая столица / 
К.Кеворкян. – Х. : Фолио, 2012. – 222 с. 

Название книге, которую Вы держите в 
руках, дало второе имя нашего любимого города 
Харькова – Первая столица. История города очень 
интересна, и, понимая её, Вы сможете лучше 
определить своё место в жизни, найти применение 
своим талантам. 

Эту книгу читают уже несколько поколений харьковчан, 
находя в ней все новые удивительные факты из жизни города… 

 
 
2. По Харьковской области – на 

велосипеде : путеводитель. – Х. : Золотые 
страницы, 2011. – 115 с. : ил. 

С помощью данного издания вы сможете 
не только выбрать наиболее увлекательные 
маршруты для велопутешествия, но и узнать много 
интересного об исторических и памятных местах 
Харьковской области. 

Детальное описание каждого маршрута и его схема, 
выделенные точки привязки, GPS-координаты помогут быстро 
сориентироваться на местности. 

Для велотуристов, любителей активного отдыха. 
 

 
3. Туристичний імідж регіону : 

монографія / за ред. А.Ю.Парфіненка ; 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х. : 
ХНУ, 2011. – 311 с. 

У колективній монографії досліджуються 
проблеми формування туристичного іміджу 
регіону. Туристичний імідж розглядається як 
чинник забезпечення конкурентоспроможності 
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території, практика товаризації унікального ціннісного послання 
місцевої культури і формування регіональної економіки 
ексклюзивності. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні 
перспектив створення туристичного іміджу Харківської області на 
основі теоретичних напрацювань у галузі іміджевої політики та 
великого міжнародного досвіду. 

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться 
проблемами розвитку туристичного бізнесу. 

 
 
4. Харків. Історія. Архітектура. 

Культура = Харьков. История. Архитектура. 
Культура = Kharkiv. History. Architecture. 
Culture. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 511 с. : іл. 

Харків – місто зі своєю історією та зі 
своїм характером. Сучасне обличчя міста – 
результат його розвитку протягом багатьох років. 
І сьогодні Харків теж змінюється, і міська влада, 
як ініціатор багатьох змін, проявляє велику відповідальність за ці 
зміни перед нинішнім та майбутнім поколіннями. Такі книги, як ця, 
допомагають у практичній роботі зі збереження історичної та 
культурної спадщини Харкова. 
 

 
5. Харьковщина = Kharkiv region. – 

Луганск : Бизнес-компаньон: ЧП 
Бразовский, 2012. – 718 с. 

Книга о Харькове и Харьковской области. 
Харьковская область – центр восточноукраинских 
земель, регион, который славится мощным 
промышленным потенциалом, научными 
достижениями, весомым вкладом в мировую 

сокровищницу искусства и культурными традициями. 
Харьковщина имеет мощный народнохозяйственный комплекс, в 
котором представлены почти все отрасли экономики Украины. С 
каждым годом область наращивает свой инвестиционный 
потенциал, модернизирует базовую промышленность, развивает 
социальное партнерство с бизнесом, внедряет новейшие информационные 
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технологии. Также на страницах презентационного издания представлена 
деловая элита края, трудолюбивые жители области, которые гордятся 
своей малой родиной, идут вперед и добрыми делами приумножают 
свершения своих предков. У Харьковщины славная история и 
замечательные перспективы. 

 
 

Видатні діячі і край. знатні люди краю 
 
6. Академик НАН Украины Виктор 

Григорьевич Барьяхтар. Жизнь в науке / 
Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. 
центр “Харьк. физ.-техн. ин-т”. – К. : 
Наукова думка, 2010. – 328 с. 

Сборник посвящен юбилею академика 
НАН Украины В.Г.Барьяхтара – украинского 
ученого, воспитанника всемирно известной 
харьковской школы теоретической физики. Его коллеги, друзья, 
родные рассказывают о своих встречах с В.Г.Барьяхтаром, о 
совместной работе, о делах великих и малых, о том, как 
переплетались его жизнь в науке и наука в его жизни. 

Публикуются избранные труды юбиляра за разные годы. 
Для научных сотрудников, инженерно-технических 

работников, преподавателей и студентов высшей школы, а также 
для всех, кому интересна история личности в науке. 
 
 

7. Академік архітектури Олексій 
Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня 
народження / Харк. обл. держ. адмін., Харк. 
міська рада, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 
– Х. : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 63 с. : іл. 

У монографії висвітлено життєвий та творчій 
шлях видатного українського зодчого, академіка 
архітектури О.М.Бекетова (1826–1941), чия професійна 
та педагогічна діяльність пов’язана з Харковом. Науково-

документальний виклад тексту доповнено численними ілюстраціями, 
значну частину яких опубліковано вперше. 
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При підготовці видання використано документи і матеріали 
родинного архіву Бекетових, Центрального державного науково-
технічного архіву України (ЦДНТА України), Державного архіву 
Харківської області (ДАХО), музейного комплексу Харківської 
національної академії міського господарства (ХНАМН), Державного 
науково-дослідницького інституту теорії та історії архітектури і 
містобудування (ДНДІТІАМ), наукові статті, журнальну та газетну 
періодику. 

Для тих, хто цікавиться історією архітектури та широкого 
кола читачів. 

 
 

8. Бандурка О.М. Автопортрет 
політика: виступи з трибуни Верховної Ради 
України. 1990–2004 рр. / О.М.Бандурка. – Х. 
: НУВС, 2004. – 381 с. 

Книга вміщує не лише окремі виступи 
О.М.Бандурки у парламенті, але й сьогоднішні 
коментарі, авторські доповнення, розміркування з 
приводу тих подій, що відбуваються в історії один 
раз. Автор, наш видатний співвітчизник, надає можливість 
зазирнути на парламентську кухню, він наводить невідомі 
широкому колу деталі, свідком яких був особисто; це матеріал, так 
би мовити, з перших рук. Тим і цікава книга, яку видавництво 
пропонує до вашої уваги. 

Видання призначене політикам, юристам, історикам, 
соціологам, воно цікаве за змістом широкому колу українських 
читачів. 

 
 

9. Бандурка О.М. Інтерв’ю і статті : 
(автопортрет політика) / О.М.Бандурка. – 
Х. : НКВС, 2004. – 624 с. 

Книга відомого громадського діяча, 
народного депутата України, академіка Академії 
правових наук України, доктора юридичних 
наук, професора, генерал-полковника міліції 
О.М.Бандурки є логічним продовженням першої 
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книги “Автопортрет політика: виступи з трибуни Верховної Ради 
України. 1990–2004 рр.” (Харків, 2004). Вона складається із більш, 
ніж 150 інтерв’ю і статей, що висвітлюють позицію депутата, 
генерала у різні часи, починаючи з 1972 року. 

Книга буде цікавою широкому загалу читачів – науковцям, 
історикам, юристам, педагогам і психологам, літнім громадянам і 
молоді, що тільки будує своє життя. 
 
 

10. Бандурка А.М. Судьба 
распорядилась : автобиогр. трилогия / 
А.М.Бандурка. – Х. : Золотая миля, 2008. – 
623 с.  

Автобиографическая трилогия “Судьба 
распорядилась”, автором которой является 
известный украинский правоохранитель, ученый, 
общественный деятель и писатель Александр 
Маркович Бандурка – повествование о жизненном пути, который 
автор прошел как милиционер: от лейтенанта до генерал-
полковника, ректора ведущего в Украине милицейского вуза – 
Национального университета внутренних дел. 

Для широкого круга читателей. 
 
 

11. Буйдин Г. История, 
запечатленная в судьбе: Александр 
Маркович Бандурка – Судьба. Творчество. 
Личность : эксперим. исслед. / Г.Буйдин. – 
Х. : Золотая миля, 2012. – 364 с. 

Жизнь и деятельность генерал-полковника 
милиции А.М.Бандурки очень разносторонни. У 
него – богатейший опыт практической работы в 

милиции. Он – крупнейший теоретик и практик организации 
управления органами внутренних дел, автор многих научных, 
учебных трудов и пособий, воспитатель молодежи, активный 
общественный и политический деятель. Его склонность к 
литературному труду нашла интересный выход в художественном 
творчестве. 
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Естественную многогранность этой богатой и цельной 
натуры, особенности литературного почерка А.М.Бандурки изучает 
и анализирует в своей книге писатель Геннадий Буйдин. Он создает 
увлекательный и динамичный образ неординарного человека, 
пишет своеобразное эссеистическое, литературно-критическое 
исследование, рассчитанное на самые широкие читательские круги. 
 
 

12. Гризодубовский след в истории 
авиации : материалы науч. конф., посвящ. 
юбилейн. датам семьи Гризодубовых: 125-
летию со дня рождения первого харьк. 
авиаконструктора С.В.Гризодубова; 100-
летию со дня рождения выдающейся 
летчицы, Героя Советского Союза, Героя 
Соц. Труда В.С.Гризодубовой (22 мая 2009 
г.) / сост.: В.Е.Власко, Д.Н.Башук. – Х. : Майдан, 2010. – 
168 с. : ил.  

В мае 2009 года в Харькове состоялась научная 
конференция и вечер памяти, посвященные юбилейным датам 
семьи Гризодубовых – 125-летию со дня рождения первого 
харьковского авиаконструктора и летчика, изобретателя Степана 
Васильевича Гризодубова и 100-летию со дня рождения 
выдающейся летчицы, Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда Валентины Степановны Гризодубовой. 
Вниманию читателей предлагаются статьи, написанные на основе 
выступлений, научных сообщений и личных воспоминаний 
участников конференции, а также статьи, документы и 
фотографии, которые готовились к публикации в различных СМИ. 
Исследователи делятся опытом изучения исторических фактов из 
жизни выдающихся харьковчан. 

Сборник разбит на 4 раздела и хорошо проиллюстрирован 
как известными, так и редкими фотографиями из коллекции 
Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых. 
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13. Заслуженные юристы Украины / 
П.В.Воловник, О.П.Воловник. – Х. : 
Издательский дом ЖЗЛ: Харьк. кн. ф-ка 
“Глобус”, 2012. – 479 с. – (Современная 
ЖЗЛ Харьковщины).  

В книге содержатся повествования о 
достижениях четырех “Заслуженных юристов 
Украины”, которые являются выпускниками 

Национального университета “Юридическая академия Украины 
им. Я.Мудрого”. Их имена общеизвестны: Гусаров Сергей 
Николаевич, Денисюк Станислав Федорович, Кривобок Владимир 
Васильевич, Титов Николай Ильич. 

Книга адресована всем, кто интересуется историей и 
современной жизнью Харьковщины. 

 
 
14. Миславский В.Н. Истерзанные 

души: жизнь и фильмы Дмитрия Харитонова 
: драма в 5 част. / В.Н.Миславский ; Харьк. 
гос. ун-т искусств им. И.П.Котляревского. – Х. 
: Харьк. част. музей гор. усадьбы, 2007. – 145 с. 

Монография содержит материалы, 
освещающие жизнь и творчество крупнейшего в 
дореволюционной России кинопрокатчика и 
кинопродюсера Д.И.Харитонова, работавшего в Харькове, Москве, 
Одессе, Берлине и Париже. Долгое время о судьбе Харитонова 
было мало известно. Однако, обнаруженные автором в одном из 
харьковских подвалов письма Харитонова и его родственников, а 
также кропотливая работа в архивах, позволили пролить свет на 
ранее не известные факты из жизни выдающегося кинопродюсера. 
В книгу вошли материалы дипломной работы, защищенной 
автором в 1992 году во ВГИКе. Кроме того, автором представлен 
многочисленный иллюстрированный эксклюзивный материал из 
личного архива (многие фотографии публикуются впервые). 

Данное издание является первым в Украине исследованием 
о деятельности кинопродюсеров периода немого кино. Книга будет 
интересна профессионалам-краеведам, студентам кинофакультетов 
и всем интересующимся историей кинематографа. 
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15. “Наша Люся” / П.В.Воловник, 
О.П.Воловник. – Х. : Издательский Дом 
ЖЗЛ : Харьк. кн. ф-ка “Глобус”, 2010. – 463 
с. : ил. 

Это не просто история харьковской 
девчонки, ставшей знаменитостью. Это часть 
истории её любимого города в период его подъема 
и масштабного предвоенного строительства, в 

тяжелейшие годы двойной фашистской оккупации и в нелегкие 
годы его восстановления из руин и пепла… 

Всё было в те годы её жизни: мир и счастье, страх и 
отчаянье, надежды и разочарования, и вновь надежды… Это было 
время тяжелейших испытаний на её пути к заслуженной славе, но 
кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, 
как Людмила Марковна Гурченко, не будь этого, врезавшегося в 
память, харьковского периода её жизни? 

 
 
16. Подвигом уславлений : до 90-

річчя з дня народж. Героя Радянського 
Союзу І.М.Сипала : біограф. нарис. – Х. : 
Ексклюзив, 2012. – 40 с. 

З кожним роком усе далі у часі великий 
день переможної весни 1945 року. Усе менше 
живих тих, хто виборов для нас Перемогу у тій 
страшній війні. А скільки так і не повернулося... 
Але через 67 років пам’ять про ті дні і про тих людей жива, і 
пам’ять цю бережуть діти, онуки, а тепер уже й правнуки. Адже 
через століття подвиг нашого народу-переможця буде яскравим 
символом непохитної мужності і стійкості, яскравим прикладом 
вірності і відданості своїй Батьківщині. 

Ця книжка присвячена ветерану Великої Вітчизняної війни, 
Герою Радянського Союзу Івану Мироновичу Сипалу, якому у 
2012 році виповнилося б 90 років з дня народження. 

Читач дізнається про найбільш яскраві факти з біографії 
Івана Мироновича у воєнний та повоєнний часи, а також про його 
діяльність на посаді директора Харківської обласної бібліотеки для 
дітей. 
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17. Таранушенко С.А. Наукова 
спадщина. Харківський період. Дослідження 
1918–1932 рр. : моногр. від., ст., рец., дод., 
таранушенкознав. студії / С.А.Таранушенко 
; Харк. обл. центр нар. творчості, Християн. 
благод. фонд ім. Андрія Первозваного, Харк. 
держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х. : 
ХОЦНТ : АТОС, 2009. – 431 с. 

Пропонована збірка класика українського 
мистецтвознавства С.А.Таранушенка (1889–1976 рр.) містить 
бібліографічні раритети, що жодного разу не перевидавалися, 
низку архівних матеріалів, а також праць сучасних дослідників, 
спеціально написаних для цієї книги. 

Видання буде цікавим не тільки науковцям, а й краєзнавцям 
та усім, кого цікавить історія української культури. 

 
 
18. Трипутина Н.П. Профессор 

А.И.Колесников: страницы жизни и 
деятельности : монография / 
Н.П.Трипутина ; Харьк. нац. акад. гор. 
хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – 284 с. 

В монографии, на основе привлечения к 
научному обороту широкого круга источников, 
впервые в отечественной историографии 
воссоздан жизненный путь и комплексно проанализирована 
научно-историческая и педагогическая деятельность основателя 
паркостроительного факультета ХИИКСа, выдающегося 
украинского и российского лесовода, дендролога и ландшафтного 
архитектора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
профессора, доктора сельскохозяйственных наук Александра 
Ивановича Колесникова. Значительное место в книге уделено 
истории лесоводства и зеленого строительства в СССР 20-60-х гг. 
ХХ ст. 

Книга адресована профессиональным историкам, краеведам, 
специалистам лесоводства и ландшафтной архитектуры, широкому 
кругу читателей, неравнодушных к прошлому отечественной науки. 
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ІСТОРІЯ КРАЮ 
 
19. 200-летие Бородинской битвы: 

Украина помнит / Фонд “Рус. мир”. Нар. 
укр. акад. – Х. : НУА, 2012. – 265 с. 

В книге представлены очерки и статьи, 
подготовленные на основе материалов открытого 
турнира школьников и студентов Харьковщины по 
истории Слободских полков, посвященного 200-
летию победы над Наполеоном в Отечественной 

войне 1812 года. 
Для абсолютного большинства авторов эта публикация 

стала первой пробой пера и, естественно, далеко не всегда вполне 
совершенной. Но это ни в коей мере не снижает интереса к их 
трактовкам, их взглядам на события 200-летней давности, к 
оценкам происходившего тогда с позиций современной учащейся 
молодежи и студенчества. 

Работа представляет интерес не только для учителей и 
преподавателей высшей школы, но и для широкого круга 
читателей, интересующихся героическим прошлым нашего народа, 
вопросами формирования гражданской позиции современного 
молодого поколения. 

 
 
20. Дорогами ратной славы. 1941–1943 

/ Харьк. обл. ком. Междунар. Укр. Союза 
участников войны, Центр защиты правды 
истории Великой Отечественной войны. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Х. : [Б.и.], 2011. – 128 с. 

Издание ставит своей целью показать события, 
развернувшиеся на территории Харьковщины в 1941–
1945 гг., в годы Великой Отечественной войны, со всей 
ее правдивой реальностью: горечью поражения и радостью Победы. А 
главное – это героический, самоотверженный подвиг нашего народа, 
бойцов Советской Армии, совершенный ими в жестокой схватке с 
сильным и коварным фашизмом. 

Мы победили! Это наша Победа, и она не ушла в прошлое, а 
учит нас многому и сегодня! 
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21. Зінченко О. Година папуги / 
О.Зінченко. – Х. : Фактор, 2011. – 399 с. – 
(Бібліотека історичної правди). 

Навесні 1940 року в приайдарських степах 
на Сході України зник Зигмунт Бартницький. 
Одночасно перервався зв’язок іще з десятками 
тисяч людей. Куди і як зникли 25 421 людина на 
50 років стало в СРСР державною таємницею № 

1. Це перша книжка, яка так докладно розповідає про українські 
сторінки Катині. Ця книжка про час, коли доля робить свій вибір. 

 
 
22. Иванов П.В. Жизнь и поверья 

крестьян Купянского уезда Харьковской 
губернии / П.В.Иванов ; Харьк. обл. центр 
нар. творчества, Христиан. благотворит. 
фонд им. Андрея Первозванного, Центр 
науч. б-ка ХНУ им. В.Н.Каразина. – Х. : 
Майдан, 2007. – 331 с. – (Студії з 
фольклору та етнографії Слобожанщини). 

Издание известного украинского этнографа и фольклориста 
Петра Васильевича Иванова (1837–1931 гг.), давно уже признано 
одним из лучших “народных дневников” и считается настоящей 
энциклопедией народного быта слобожан ХІХ ст. Выходит к 100-
летию первого издания (Харьков, 1907 г.) и к 170-летию со дня 
рождения автора. 

 
 
23. Кольцо памяти: по местам боевой 

славы Харьковщины : путеводитель по 
местам сражений Степного фронта на 
Харьковщине / Харьк. обл. ком. Междунар. 
Укр. Союза участников войны, Центр защиты 
правды истории Великой Отечественной 
войны. – Х. : [Б.и.], 2010. – 60 с.  

Давно отгремели сражения, но до сих пор 
не стирается в памяти народной бессмертная эпопея Великой 



 14

Отечественной войны, великий подвиг советского солдата! Как и 
на всей Украине, на Харьковщине нет клочка земли, не 
напоминающего о суровых и героических подвигах тех лет… 

Председатель Харьковского областного комитета 
Международного Украинского Союза участников войны, Герой 
Советского Союза, генерал-майор Остащенко С.М., представляя 
издание, сказал: “Предлагаемый путеводитель по местам сражений 
армий Степного фронта, освобождавших г. Харьков и 
Харьковщину, поведет Вас по местам подвигов и боевой славы 
армий фронта 53-й, 69-й, 7-й гвардейской и приданных им армий 
57-й общевойсковой, 5-й воздушной, 5-й танковой. Этим мы хотим 
еще раз перелистать страницы истории героического прошлого 
нашего народа, вспомнить боевых друзей, воздать дань памяти 
всем погибшим за Отечество…”. 

 
 
24. Корнилов В.В. Донецко-

Криворожская республика. Расстрелянная 
мечта / В.В.Корнилов. – Х. : Фолио, 2011. – 
603 с. : ил. – (Проект “Украина”). 

Книга донецкого политолога, историка и 
публициста Владимира Корнилова посвящена 
короткой, но яркой истории Донецко-
Криворожской республики. 

Так получилось, что эта тема долгие 
десятилетия фактически была под запретом. Невероятно, но факт: 
почти за столетие с момента создания ДКР не издано НИ ОДНОЙ 
книги, монографии, брошюры, посвященной этому 
административно-государственному образованию, которое сыграло 
важную роль в судьбе Украины и в целом всего советского 
государства; в то же время истории провозглашенных в этот 
период и с той же легитимностью государств на территории Юга 
России посвящены многотомные исследования, фолианты, 
справочники и учебники. 

В этой книге собраны уникальные, никогда ранее не 
публиковавшиеся документы, материалы периодической печати 
времен революции и гражданской войны, обобщены научные 
труды, ранее известные лишь узкому кругу исследователей. 
Читатель узнает, каким же образом те земли, которые ныне 
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называются Востоком Украины, стали собственно Украиной. 
Надеемся, что благодаря этой книге еще одним “белым пятном” в 
отечественной истории станет меньше. 

 

 
25. Рябченко О.Л. Студенти радянської 

України 1920–1930-х років: практики 
повсякденності та конфлікти ідентифікації / 
О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с. 

У монографії досліджуються студенти 
вищих навчальних закладів України 1920–1930-х 
рр., як особлива суспільна група з притаманними 

їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними 
практиками. Простежуються характерні для молоді того часу 
стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість 
та контрасти їхнього повсякденного життя. 

Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться 
вітчизняною історією та культурою. 

 

 
26. Терентьев Б.И. Родом из СССР / 

Б.И.Терентьев. – Х. : [Б.и.], 2013. – 169 с. 
Это, своего рода, диалектико-

историческое повествование – память автора об 
СССР, о людях, строивших и отстоявших его во 
время Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., о благодарных потомках, родившихся в 40-е 
годы ХХ века. Содержание данной брошюры не 
есть ностальгия, а всего лишь осмысление и память поколений, 
которые стоят на исторических плечах и делах прошлого 
поколения людей, которые своим трудом дали пример другим 
мировым государствам на создание более справедливого и менее 
эгоистичного общества людей, чем частнособственническое. 
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27. Филонич В.И. Рассказы о жизни : 
в 4 т. Т. 1 / В.И.Филонич. – Х. : Міськдрук, 
2009. – 578 с. 

В книге автор от своего имени кратко 
рассказывает о нескольких поколениях своих 
предков и подробнее – о наиболее значительных 
событиях, случившихся в его жизни в советское 
время в 1938–1966 годы, на протяжении которых 

в Украине проходили его детство и молодость. 
Это рассказ о том, как некогда голодавший мальчик в 

нелегких условиях жизни вырос и стал инженером-конструктором. 
 
 
28. Филонич В.И. Рассказы о жизни : 

в 4 т. Т. 2 / В.И.Филонич. – Х. : Міськдрук, 
2009. – 494 с. 

Автор продолжает начатое им в первом 
томе повествование об основных событиях в его 
жизни в годы его зрелости, проходившие в 1967–
1983 гг. Это рассказ о том, как рядовой инженер-
конструктор устроил свою семейную жизнь и стал 
одним из авторитетных главных технических специалистов 
крупного дизелестроительного предприятия. 

 
 

29. Филонич В.И. Рассказы о жизни 
: в 4 т. Т. 3 / В.И.Филонич. – Х. : 
Міськдрук, 2009. – 466 с. 

Автор продолжает повествование об 
основных событиях, произошедших в его жизни в 
зрелом возрасте, теперь уже в 1984–1998 гг., 
начатое им во втором томе “Рассказов о жизни”. 

Это рассказ о том, какие реальные 
жизненные рубежи удалось достичь главному инженеру 
небольшого инструментального завода. 
 

 



 17

 

30. Харьков: огненные годы 1941–
1943 / Харьк. обл. ком. Междунар. Укр. 
Союза участников войны, Центр защиты 
правды истории Великой Отечественной 
войны. – Х. : Золотые страницы, 2012. – 
203 с. 

Издание ставит своей целью показать 
события, развернувшиеся на территории 
Харьковщины в 1941–1943 гг., в годы Великой Отечественной 
войны, со всей ее правдивой реальностью: горечью поражения и 
радостью Победы. А главное – это героический, самоотверженный 
подвиг нашего народа, бойцов Красной Армии, совершенный ими 
в жестокой схватке с сильным и коварным фашизмом. В книге 
показан боевой путь Степного фронта, на который легла основная 
тяжесть по выполнению операции “Полководец Румянцев” – 
разгром Белгородско-Харьковской группировки немецких войск с 
дальнейшим нанесением удара в направлении Харьков-Полтава-
Киев, освобождением от фашистов Левобережной Украины и 
выходом к Днепру. 

Мы победили! Это наша Победа, и она не ушла в прошлое, 
а учит нас многому и сегодня! 

 
 

31. Циглер Н.Д. Страницы из 
дневника / Н.Д. фон Циглер. – Х. : Харьк. 
частн. музей гор. усадьбы, 2012. – 88 с. 

Книга “Страницы из дневника” 
продолжает серию мемуаров, дневников и 
воспоминаний людей, связанных с Харьковом.  

Если предыдущие издания были 
написаны людьми молодыми, неопытными и мы 

могли наслаждаться именно той непосредственностью юных особ, 
которые описывали свои впечатления от каждого дня, то данная 
книга нечто более серьёзное и проникновенное. Масса вещей, 
которые мы просто не знали, да и не могли знать, открываются 
автором ярко и грамотно. 
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Надежда Дмитриевна Кондратович (урожденная фон Циглер) 
получила прекрасное образование, могла бы достичь большего, но 
гордость, честь и совесть не позволили ей раскрыться в полную силу в 
СССР. Наибольшую ценность представляет та часть дневника, где автор 
описывает годы обучения в Ксенинском институте в Санкт-Петербурге. 
Впечатляют строки о времени эвакуации в годы ВОВ, подобные истории 
не то, чтобы не публиковались, они в принципе малоизвестны 
современному читателю. Также принципиальны замечания по многим 
вопросам жизни в советском обществе. В послевоенные годы автор жила в 
Харькове и работала переводчиком в Академии им. Л.А.Говорова. 

Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей 
Российской империи и СССР. 

 
 
32. Чиновники Харьковской 

губернии. 1855 г. – Х. : Харьк. частн. музей 
гор. усадьбы, 2013. – 51 с. 

В издании приводятся сведения о чиновниках, 
которые находились на службе в различных 
учреждениях Харьковской губернии в 1855 году. 
Данный адрес-календарь составлен на основе фонда 
Харьковского губернского правления, который хранится 
в Государственном архиве Харьковской губернии. Публикуется впервые. 

Для генеалогов, исследователей истории своего рода. 
 
 

Історія міст і сіл області, районів м. Харкова 
 
33. Крамар В.В. Спогади дітей війни 

Печенізького краю / В.В.Крамар. – Х. : 
ХНАДУ, 2012. – 98 с. 

Ця повість написана з ціллю донести до 
майбутніх поколінь всі жахи, які були задіяні у 
Велику Вітчизняну війну фашизмом на нашій 
батьківській землі, щоб пам’ятали і зберігали 
свою рідну землю, свою Україну від ворожих 

посягань. 
Для широкого кола читачів. 
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ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
 
34. Охорона довкілля : зб. наук. 

пр. V Всеукр. наук. Таліїв. читань. – Х. : 
ХНУ, 2010. – 96 с. 

До збірника включені статті, що 
представлені на V Всеукраїнських наукових 
Таліївських читаннях, які відбулися 2 квітня 
2010 р., де розглядаються актуальні проблеми 
атмосфери та гідросфери, ґрунтового та 
рослинного покриву, проблем антропогенного 
впливу на природне середовище. 

Для науковців, фахівців-екологів, а також викладачів, 
аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.  

 
 

 
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ 

 
 
35. Бюджет города Харькова на 

2011 год / Департамент бюджета и 
финансов Харьк. гор. совета. – Х. : Б.и., 
2011. – 403 с. 

Настоящее издание представляет собой 
материалы по формированию проекта бюджета 
г. Харькова на 2011 г. с учетом требований 
нового Бюджетного кодекса Украины и норм 
Налогового кодекса Украины. Расчеты 

подготовлены в разрезе районных и городских бюджетов, 
функциональной и экономической классификации. 

Издание предназначено для работников местного 
самоуправления, работников финансовой сферы, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, широкого круга читателей. 
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36. Бюджет города Харькова на 2012 
год / Департамент бюджета и финансов 
Харьк. гор. совета. – Х. : Золотые 
страницы, 2012. – 396 с. 

Настоящее издание представляет собой 
материалы по формированию проекта бюджета 
города Харькова на 2012 год с учетом требований 
Бюджетного кодекса Украины и норм Налогового 
кодекса Украины. Расчеты подготовлены в разрезе бюджетов 
районов в городе и городского бюджета, функциональной и 
экономической классификации. 

Издание предназначено для работников органов местного 
самоуправления, работников финансовой сферы, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, широкого круга читателей. 

 
 

37. Основи сталого розвитку 
Харківської області до 2020 року : наук.-
практ. доп. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 508 с.  

Колективна праця науковців і практиків є 
першою із започаткованої в 2010 році серії 
науково-практичних доповідей з ключових 
проблем соціально-економічного та культурного 
життя Харківської області. 

Ґрунтуючись на рекомендаціях ООН, існуючих офіційних 
нормативно-правових актах у країні, програмі “Україна – для 
людей!” та попередніх наукових працях авторів і розроблених 
практичних, офіційно прийнятих документах щодо діяльності 
регіону та країни в цілому, науково-практична доповідь “Основи 
сталого розвитку Харківської області до 2020 року” являє собою 
стратегічний і одночасно практичний документ, спрямований у 
майбутнє. Її метою є викладення принципово нового підходу до 
регіонального розвитку України. 

Розраховано на політичну, управлінську та наукову еліту 
Харківської області та України в цілому, на всіх, хто приймає 
відповідальні політичні та управлінські рішення у сфері розвитку 
України та її регіонів, а також піклується про майбутнє нашої 
держави. 
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38. Регіон – 2011: суспільно-
географічні аспекти : матеріали наук.-
практ. конф. молодих науковців, аспірантів 
та студ. з міжнар. участю (14-15 квіт. 2011 
р., м. Харків). – Х. : ХНУ, 2011. – 226 с. 

Матеріали науково-практичної конференції 
молодих науковців, аспірантів та студентів. Тексти 
представлено у авторській редакції. 
 

 
39. Харківська область у 2011 

році [Електронний ресурс] : стат. 
щорічник / Держкомстат України, 
Голов. упр. статистики у Харк. обл. – Х. 
: Голов. упр. статистики у Харк. обл., 
[2012]. – 1 CD-ROM. 

 
 
 

40. Электротяжмаш – флагман 
отечественного электромашиностроения: 
страницы истории и современность: к 65-
летию ГП Завод “Электротяжмаш”. – Х. : 
Золотые страницы, 2011. – 155 с. : ил. 

Завод “Электротяжмаш”, который в 2011 
г. отмечает 65-летие со дня своего основания, 
внёс достойный вклад в развитие 
электромашиностроения в Советском Союзе и стал неотъемлемой 
основополагающей частью энергетического комплекса 
независимой Украины. История развития завода – это часть 
истории нашей страны. 

К сожалению, невозможно упомянуть имена всех людей, 
чьи судьбы были неразрывно связаны с заводом, но именно 
благодаря каждому, кто работал, или работает на предприятии, 
существует неразрывная связь поколений, которая составляет 
основу благополучия и долголетнего процветания такого имени, 
как “Электротяжмаш”… 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 
 
41. Видатні вихованці Харківської 

вищої медичної школи : біобібліогр. довід. / 
Харк. нац. мед. ун-т ; за заг. ред. 
В.М.Лісового. – Х. : ХНМУ, 2010. – 207 с. 

Біобібліографічний довідник містить 
відомості про випускників, що стали дійсними 
членами і членами-кореспондентами академій 
наук, лауреатами Нобелевської та Державних 

премій, Героями Соціалістичної праці та Героями України, 
міністрами, депутатами Дум і Верховних Рад, директорами 
науково-дослідних інститутів і керівниками вищих навчальних 
закладів. До кожного життєпису додається література, що 
дозволить отримати додаткові відомості. 

Розрахований на викладачів і студентів ВНЗ, істориків 
медицини, краєзнавців, вчителів. 

 
 
42. Нємець Л.М. Медична галузь 

Харківської області: територіальні особливості, 
проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-
географічні аспекти) / Л.М.Нємець, 
Г.А.Баркова, К.А.Нємець. – К. : Четверта 
хвиля, 2009. – 223 с. : іл. 

У монографії виконано ретроспективний 
аналіз розвитку медичних систем в Україні та 
Харківській області. Показано, що сучасні медичні системи не 
забезпечують повного задоволення потреби населення у медичних 
послугах і допомозі. Визначені поняття “медична система”, 
“особлива медико-географічна територія”; розроблено 
комплексний індикатор медичного обслуговування, який 
розраховується за такими складовими, як кадрове та матеріальне 
забезпечення, ефективність функціонування медичних систем, 
захворюваність та ступінь відтворення населення. За кожною 
складовою комплексного індикатора виконано групування та 
ранжування (з обчисленням рейтингу) районних медичних систем 
Харківської області, побудовано математичні моделі. Обґрунтовані 
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загальні рекомендації реформування медичної системи Харківської 
області. 

Для фахівців у галузі планування і організації 
функціонування медичних систем регіонального і районного рівня, 
наукових співробітників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів. 

 
 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 
43. Кузьмін Г.Ю. Билиці та вигадки 

нашого футболу / Г.Ю.Кузьмін. – Х. : 
Будинок Друку, 2012. – 314 с. : іл. 

Заслуженому журналісту України 
Г.Кузьміну пощастило спілкуватися не з 
однією збірною футбольних знаменитостей, 
починаючи від А.Ідзковського, 
М.Старостіна, К.Щегоцького, 

О.Пономарьова, Л.Яшина, В.Маслова, Г.Качаліна, 
Ю.Войнова, М.Комана, О.Макарова, С.Метревелі, 
М.Симоняна, В.Лобановського, О.Базилевича, В.Маслаченка, 
Й.Сабо, А.Біби, А.Бишовця, включаючи всіх володарів Кубка 
кубків 1975 і 1986 років на чолі з О.Блохіним, а також 
А.Шевченка, Ф.Беккенбауера, Л.Маттеуса, П.Колліну, 
О.Хітцфельда, бути свідком безлічі матчів, турнірів, 
дивовижних подій у кромки поля і за його лаштунками. 

Після книг “Бум навколо м’яча” і “Динамо Київ-60” (у 
співавторстві з Дмитром Александренком) майже два 
десятиліття у Георгія Юхимовича Кузьміна, багаторічного 
шеф-редактора газети “Київські Відомості”, пішло на те, щоб 
розповісти про всі “Билиці та вигадки нашого футболу”. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ 
 
44. Ищенко О.В. Эстафета подвига : 

страницы летописи харьк. уголов. 
розыска / О.В.Ищенко. – Х. :  Колорит, 
2010. – 367 с. 

Уникальное по широте охвата материала 
издание впервые знакомит читателя с историей 
становления и развития уголовного розыска 
Харьковщины с ХVІІ в. до наших дней. Книга 
повествует о людях, внесших большой вклад в борьбу с 
преступностью, раскрывает неизвестные ранее страницы истории 
этой службы – деятельность спецподразделения “Кобальт” в 
Афганистане. 

Книга основана на документах, архивных материалах и 
воспоминаниях ветеранов – непосредственных участников 
событий, посвятивших свою жизнь нелегкой службе в уголовном 
розыске. Книга проиллюстрирована большим количеством 
фотографий. 

Предназначена для сотрудников милиции, ветеранов 
уголовного розыска, а также широкого круга читателей. 
 
 

 
45. Історія правоохоронних органів 

Харківської області. – Х. : Фоліо, 2011. – 270 
с. : іл. 

У цій книзі, присвяченій 20-річчю 
утворення правоохоронних органів незалежної 
України, йдеться про минуле та сучасність 
прокуратури Харківської області, Головного 
управління МВС України в Харківській області, 

Державної податкової адміністрації у Харківській області, 
Харківської обласної митниці. 

Окремими розділами подані відомості про керівників цих 
організацій, які очолювали їх у різні роки, та розповіді про 
резонансні кримінальні справи. 
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46. Погорелов Ю.И. Здравствуй, 
юность моя! : воспоминания выпускников 
Харьк. спецшколы Воен.-Воздуш. Сил 
1941–1955 гг. / Ю.И.Погорелов. – 
Симферополь : Таврида, 2012. – 591 с. : ил. 

Перед самой войной, в 1940 г., в 20 городах 
Советского Союза были организованы специальные 
средние школы Военно-Воздушных сил, куда 
зачисляли мальчишек, из которых должны были вырасти настоящие 
“воздушные соколы”. Такая спецшкола была открыта и в Харькове. 
Первый выпуск “спецов”, как называли себя учащиеся, состоялся 19 
июня 1941 года. Все выпускники ушли на войну, а школа была 
эвакуирована в Казахстан, в Семипалатинск. Однако, буквально через 
полгода после освобождения Харькова, когда город еще лежал в 
руинах, деятельность Военно-Воздушной школы была восстановлена. 
В этой книге собраны воспоминания выпускников харьковской 
спецшколы разных лет. По-разному сложились их судьбы. Они 
осваивали реактивную технику, сражались в “горячих” точках планеты, 
стали заслуженными лётчиками и штурманами, испытателями 
гражданских и военных самолётов, видными учёными, руководителями 
и специалистами народного хозяйства. Но все харьковские “спецы” с 
большой благодарность вспоминают свою школу и каждый год в 
третью субботу мая встречаются у стен своей альма-матер, чтобы 
вспомнить лучшие годы своей жизни. 

 
 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ В КРАЇ. ОСВІТА 
 

47. Академик Сергей Владимирович 
Пелетминский : к 80-летию со дня рождения 
/ Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр 
“Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т теорет. 
физики им. А.И.Ахиезера, Харьк. нац. ун-т 
им. В.Н.Каразина. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2011. – 
111 с. 

Юбилейный сборник посвящён 80-летию со 
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дня рождения академика НАН Украины Сергея Владимировича 
Пелетминского – всемирно известного физика-теоретика, 
основателя харьковской научной школы по статистической физике. 

 
 
 
48. Андрій Михайлович Холодов / 

Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : 
ХНАДУ, 2010. – 73 с. – (Біографія та 
бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]). 

В книзі розповідається про життєвий шлях, 
науково-педагогічну та творчу діяльність доктора 
технічних наук, професора Холодова Андрія 
Михайловича (1916–2000 рр.). 

До 80-річчя ХНАДУ. 
 

 
 

49. Бакіров В.С. Університет і 
суспільство : монографія / В.С.Бакіров ; 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х. : 
ХНУ, 2011. – 271 с. 

Монографія присвячена проблемам 
методології, теорії та практики діяльності 
класичних університетів у сучасних умовах, їх 
ролі у суспільстві. Аналізується необхідність 

оновлення університетського життя у зв’язку із становленням 
“суспільства знань” глобалізаційними процесами, відповідними 
трансформаціями ринків праці. Висвітлюється соціально-культурне 
призначення класичних університетів, обговорюються дискусійні 
питання щодо можливих стратегій їх розвитку в нових соціально-
економічних і соціально-культурних реаліях. У роботі 
використаний значний матеріал, який допомагає осмислити 
проблему взаємодії університету і суспільства на прикладі 
історичного досвіду одного з найстаріших університетів України і 
Східної Європи. Наведені фактологічні та статистичні дані, що 
характеризують особливості трансформації Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна на початку третього 
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століття його існування, показані перспективи його подальшого 
розвитку. 

Книга адресована науковцям, університетським 
працівникам, усім, хто цікавиться проблемами соціології та 
філософії вищої освіти. 

 
 
50. Балаклійська районна станція 

юних натуралістів / Балакл. район. держ. 
адмін., Балакл. район. рада, Від. освіти. – 
Балаклія : [Б.в.], 2010. – [12] с. 

Це позашкільний навчальний заклад, 
який сприяє реалізації індивідуальних 
соціальних потреб особистості, забезпечує 
навчальний і виховний процес з дітьми різного 
віку, розширює пізнавальний світогляд в галузі біологічних наук, 
екології, сільського господарства. 

 
 
 

51. Былое / Харьк. нац. ун-т им. 
В.Н.Каразина. – Х. : ХНУ, 2010. – 275 с. : 
ил. 

В книге собраны материалы, связанные с 
выпуском физмата ХГУ 1953 года. В ней 
помещена разнообразная информация об учебе на 
физмате, о физматовцах и о времени, в котором 
они жили, учились и работали. Значительное 
место занимают воспоминания, биографии 

выпускников и преподавателей, а также физматовский фольклор и 
некоторые сведения о детях и внуках выпускников. 

Книга рассчитана на выпускников Харьковского 
университета разных лет, студентов, сотрудников, а также тех, кого 
интересует история науки и образования в г. Харькове. 
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52. Іван Олексійович Романенко – 
життєвий та науковий шлях / Харк. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. – Х. :  ХНАДУ, 2010. – 
29 с. – (Біографія та бібліографія вчених 
ХНАДУ [ХАДІ]). 

Книга присвячена життю і діяльності 
видатного вченого, педагога, мудрої людини, 
знання якої передаються з покоління в покоління. 
Біографія І.О.Романенка надзвичайно складна і важка, є взірцем не 
тільки для сучасних науковців, але й для студентів. 

 
 

53. Каразінські природознавчі студії : 
матеріали наук. конф. з міжнар. участю : 
присвяч. 100-річчю з дня народж. 
Ю.М.Прокудіна і О.М.Матвієнко – проф. Харк. 
ун-ту, 1-4 лют. 2011 р., м. Харків, Україна / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іслам. 
Флаваджан. Азад Ун-т. – Х. : ХНУ, 2011. – 345 с. 

Матеріали, що публікуються, являють 
собою доповіді та тези доповідей міжнар. 

наукової конференції “Каразінські природознавчі студії”, що 
віддзеркалюють теоретичні та експериментальні аспекти сучасного 
стану та перспективи розвитку різних напрямків ботанічної науки 
та освіти, у рішення яких зробили внесок О.М.Матвієнко та 
Ю.М.Прокудін. 

Конференція присвячена 100-річчю з дня народження 
професорів Харківського університету Олександри Михайлівни 
Матвієнко та Юрія Миколайовича Прокудіна. 

 
 
54. Лаврентьев О.А. К истории 

термоядерного синтеза в СССР : свидетельства 
очевидца / О.А.Лаврентьев. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2012. – 121 с. : ил. 

В книге автором, который первым 
предложил вариант водородной бомбы и 
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термоядерного реактора для производства электрической энергии, 
рассказывается о некоторых этапах создания советского 
водородного оружия. В “Послесловии” приведено значительное 
количество архивных материалов, рассказывающих о судьбе 
“отцов” термоядерного оружия. 

Книга впервые была издана в 2008 г. издательством СПД 
Барановский, г. Одесса. 

 
 

         55. Машиностроительный факультет. 
125 лет в составе ХПИ : монография / за 
общ. ред. А.И.Грабченко и М.С.Степанова 
; Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. 
– Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 211 с : ил. 

Представленные в книге материалы 
освещают этапы создания, становления и 
развития машиностроительного факультета – 

одного из старейших в НТУ “ХПИ”. Приведены 
исторические факты, статистические данные, воспоминания 
выпускников, известных ученых, представителей 
промышленности и науки. 

 
 
56. Музейная педагогика в действии. 

Кн. 2 : Роль вузовских музеев в 
формировании и развитии культурно-
образовательной среды / Нар. укр. акад., 
Ассоц. вуз. музеев Харькова. – Х. : НУА, 
2012. – 79 с. 

В брошюре представлены статьи 
руководителей вузовских музеев Харькова. 
Анализируется роль музеев в совершенствовании культурно-
образовательной среды вуза. Авторы высказывают различные 
точки зрения по поводу возможностей воздействия музея на 
культурно-образовательную среду, но приходят к общему выводу о 
том, что расширение такого взаимодействия способствует 
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профессиональной подготовке и личностному становлению 
будущих специалистов. 

Предназначено для преподавателей высшей школы, 
студентов, организаторов воспитательной работы в вузе. 

 

 
57. Наукові школи Української 

інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-
пед. акад. – Х. : УІПА, 2011. – 152 с. : іл. 

Книга є науковим, біографічним виданням, 
яке містить довідкову інформацію про наукові 
школи вчених, які працюють або працювали в 
Українській інженерно-педагогічній академії. У 
книзі представлені біографічні дані засновників і 

теперішніх керівників наукових шкіл, відомості про напрями 
роботи, основні наукові здобутки та представників цих шкіл. 

 

 
58. Олейник Н.А. Единожды 

избранный путь : автобиогр. зарисовки / 
Н.А.Олейник. – Х. : Золотые страницы, 
2010. – 112 с. 

В книге воспоминаний ректора 
Харьковской государственной академии 
физической культуры отражены основные вехи 
жизненного пути автора за 75 лет. 

Автобиографические зарисовки знакомят читателей с 
детскими и школьными годами, периодами службы в армии и 
учебы в институте; педагогической и административной 
деятельностью. С особой теплотой автор вспоминает о своих 
родителях, семье, друзьях, наставниках и педагогах, а также 
выражает благодарность многим коллегам, сотрудникам, 
руководителям профильных министерств и управлений, органов 
власти и местного самоуправления. 

Рекомендовано широкому кругу читателей. 
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59. Радиоастрономический институт 
НАН Украины. 25 лет / Нац. акад. наук 
Украины, Радиоастрон. ин-т. – Х. : 
Контраст, 2010. – 303 с. : ил. 

Книга посвящена 25-летию деятельности 
Радиоастрономического института НАН Украины. 
Представлен материал о развитии основных 
научных направлений и наиболее важных 

достижениях института. Показано становление научных отделов и 
отражена роль лидеров в формировании тематики исследований. 
Издание иллюстрировано большим количеством фотографий, 
отражающих историю института, наиболее интересные события, 
научные исследования и разработки. 
 

 
60. Страницы Харьковской 

цивилистики : в 3 ч. Ч. 1 : История развития 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие 
работы кафедры гражданско-правовых 
дисциплин за 2009/2010 учебный год / Харьк. 
нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. фак., 
Каф. гражд.-правовых дисциплин. – Х. : 
ХНУ, 2010. – 215 с. 

Предлагаемое издание посвящено 250-летию создания и 5-
летию возрождения кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. В 
нём освещена история становления и развития кафедры в 
дореволюционный и современный периоды, а также представлены 
лучшие научные работы кафедры в различных номинациях за 
2009/2010 учебный год. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей 
Харьковского университета, историей развития науки 
гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. 
В.Н.Каразина. 
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61. Страницы Харьковской 

цивилистики : в 3 ч. Ч. 3 : Доктора 
Харьковской цивилистической школы / 
Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. 
фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин. – 
Х. : ХНУ, 2010. – 359 с. 

Предлагаемое издание является 
логическим продолжением первой книги, 

посвященной истории становления и развития кафедры 
гражданско-правовых дисциплин ХНУ им. В.Н.Каразина. 
Вниманию читателей представлены работы докторов харьковской 
цивилистической школы трех периодов: дореволюционного, 
советского и современного. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей 
Харьковского университета, историей развития науки 
гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. 
В.Н.Каразина. 
 
 
 

62. Україна і світ: гуманітарно-
технічна еліта та соціальний прогрес : тези 
доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і 
аспірантів (Харків, 4-5 квіт. 2012 р.) : у 3 ч. 
Ч. 3 / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-
т”. – Х. : НТУ ХПІ, 2012. – 245 с. 

Видання збірника започатковує традицію 
щорічної публікації матеріалів Міжнародної 
науково-теоретичної конференції студентів і 
аспірантів. 

Адресовано всім тим, хто досліджує актуальні гуманітарні 
та соціально-економічні проблеми сучасного суспільства. 
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63. Харківський національний 
економічний університет: досвід 
перетворень. 2000–2010 роки : 
присвячується 80-річчю із дня заснування. 
– Х. : ІНЖЕК, 2010. – 423 с. : іл. 

У монографії розглянуто досвід 
перетворень, здійснених у Харківському 
національному економічному університеті 

протягом 2000–2010 років. Визначаються концептуальні засади 
розвитку одного з провідних навчальних закладів України в умовах 
викликів сучасної економіки та основні напрями їхньої реалізації. 
Аналізуються шляхи реформування провідних напрямів діяльності 
університету: інтеграція науки та освіти, створення системи 
соціального партнерства, адаптація положень Болонського 
процесу, входження до європейського наукового та освітнього 
просторів, інформатизація, виховання лідерських якостей та 
інноваційної поведінки у студентів тощо. 

Видання розраховане на педагогів, студентів, усіх, хто 
цікавиться проблемами реформування вищої освіти України. 

 
 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 
 

Засоби масової інформації 
 
64. Кеворкян К.Э. Книга о книгах: 

очерки истории советской интеллигенции / 
К.Э.Кеворкян. – Х. : Полиграфсервис, 2013. 
– 794 с. 

Это произведение о наших любимых 
книгах и писателях, о стране, в которой мы 
выросли, о том, как мы её уничтожили, и почему 
отечественная интеллигенция обречена повторять 
одни и те же ошибки. Да и вообще – была ли она, уникальная 
советская интеллигенция? 

Исчерпывающие ответы на эти вопросы в новой книге 
известного тележурналиста Константина Кеворкяна. 
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МИСТЕЦТВО. ОБЛАСТЬ В ТВОРАХ МИСТЕЦТВА 
 
65. Знайома та незнайома 

Харківщина = Kharkiv Land: Enigma of 
the Familiar : фотоальбом. – 3-тє вид., 
допов. – Х. : Золоті сторінки, 2012. – 271 с. 

Фотоальбом і супровідний текст на 
українській, російській і англійській мовах. 
Автор історичної довідки – С.Посохов. Фото: 
В.Борисова, Ю.Давидова, С.Козлова, 
Л.Логвиненко. 

 
 

66. Миславский В.Н. Педагоги и 
выпускники Харьковского государственного 
университета искусств имени 
И.П.Котляревского в кинематографе : биогр. 
справ. / В.Н.Миславский ; Харьк. гос. ун-т 
искусств им. И.П.Котляревского, Каф. теории 
и истории мировой и укр. культуры. – Х. : 
С.А.М., 2010. – 63 с. 

В справочнике обобщены и систематизированы известные и 
малоизвестные материалы об актерах, режиссерах, композиторах – 
педагогах и выпускниках ХГУИ им. И.П.Котляревского (1917–2010 
гг.), которые работали в кинематографе. Справочник состоит из 
125 статей, включающих биографические материалы и 
фильмографию. 

 
 
67. Розенфельд М.И. Харьков: 

ретрогеография : фотоальбом / М.И.Розенфельд. 
– Х. : Фолио, 2013. – 159 с. : ил. 

В альбоме собраны уникальные 
фотографии Харькова, сделанные в конце ХІХ – 
начале ХХ века и в наши дни, позволяющие 
увидеть, как изменился город за столетие. Снимки 
сопровождаются краткими аннотациями на 



 35

русском и английском языках, в которых приводится интересная 
информация о дореволюционных и современных названиях улиц и 
площадей, об истории создания исторических зданий, называются 
имена архитекторов, изменивших облик города. В книге помещены 
также фотографии новостроек, возведенных в ХХІ столетии. 

Издание адресовано харьковчанам и гостям города. 
 
 
68. Якубович С.А. Семен Якубович 

представляет. – Х. : Мадрид, 2012. – 175 с. 
: ил. 

Книга подготовлена автором к своему 90-
летнему юбилею. В ней известный харьковский 
скульптор в краткой форме представляет своё 
творчество, которому отдал 70 лет жизни. 
Интересно и красочно, проницательно и 
увлекательно автор описывает жизнь в местечке 
Лохвица. Его литературный язык – сочный и необычный, 
напоминающий классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. 

Это вторая книга известного скульптора, подготовленная в 
альбомном варианте. 

 
 

МОВА. ФОЛЬКЛОР. ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ 
 

 
69. Баштан Р. Надвечір’я : поезія / 

Р.Баштан. – Балаклія : Балдрук, 2012. – 
71 с. 

У книзі зібрані твори вже зрілих літ 
автора. В них – непоказна й щемлива краса 
рідної природи, осмислення величі людини на 
цій землі, людини звичайної і неординарної, чия 
доля нерозривно поєднана зі світом, в якому 
живе поетеса. У віршах авторка утверджує 

одвічні людські цінності і чесноти, які завжди сповідувала і в 
житті, і в творчості. 
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70. Благбаз : альм. харк. сатириків і 

гумористів. N 4. – Х. : Золота миля, 2008. – 
175 c. 

Перед вами не совсем обычный выпуск 
“Благбаза”. Даже предисловие, вопреки 
обыкновению, написано на русском языке. Это – 
шаг навстречу нашим, в большинстве своём 
русскоязычным, авторам-гостям, которых вместе с 
ростом популярности нашего альманаха становится все больше. На 
наш призыв присылать в редакцию свои произведения 
откликнулись сатирики и юмористы не только со всех концов 
Украины, но и из России, и даже из дальнего зарубежья. Воистину 
у юмора нет границ! Альманах харьковских сатириков и 
юмористов “Благбаз” выходит по инициативе и при активном 
содействии Харьковского отделения Национального союза 
писателей Украины и Харьковского отделения Союза писателей 
России. 

 
 
 

71. Вольпе Н.Я. Эпоха : проза, 
стихи, разное / Н.Вольпе. – Х. : Точка, 
2012. – 127 с.  

В книгу харьковского драматурга, поэта, 
сценариста и режиссера Наума Вольпе вошли 
статья о девятилетнем творческом периоде 
Евгения Гимельфарба в должности главного 
режиссера Алтайского краевого театра кукол, 

эссе о харьковских художниках и стихи, написанные в разные 
годы. С присущим автору чувством юмора представлены 
эпиграммы, смысловые инверсии, словотолкования, афоризмы, 
фразы. 

Книга адресована широкому кругу читателей и приурочена 
к 65-летию автора. 
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72. Дзеркальне сузір’я. Альманах N 9: 
Збережемо мову, захистимо незалежність : вірші 
та пісні / Творче об-ня поетів Харківщини 
“Дзеркал. струмінь”. – Х. :  Точка, 2011. – 176 с. 

Альманах є друкованим органом 
Товариського об’єднання поетів Харківщини 
“Дзеркальний струмінь” (ТОПХ “ДС”). 

В розмаїтті духовного і матеріального 
життя, переданого поетичним словом, завжди є і мораль, і історія, і 
побут, і природа, і звичаї, і взаємини... 

Цей випуск альманаху автори присвячують 80-тій річниці 
незалежності України, тому розміщають у ньому твори виключно 
рідною мовою, які мають національний колорит. 
 

 
73. Жадан С. Біг Мак та інші історії 

: кн. вибр. оповідань / С.Жадан. – Х. : 
Фоліо, 2011. – 314 с. – (Графіті). 

“Біг Мак та інші історії” є книгою 
вибраних оповідань Сергія Жадана, написаних 
протягом останніх десяти років. Збірка містить як 
тексти першої прозової книги автора “Біг Мак” 
(2002–2003), так і пізніші твори, датовані другою 

половиною 2000-х. Оповідання в книзі подані у хронологічному 
порядку, що дає можливість допитливому читачеві прослідкувати 
час та географію написання кожного з них. Окремі тексти у 
книжковому варіанті друкуються вперше. 
 
 

74. Жадан С.В. Ворошиловград : 
роман / С.Жадан. – Х. : Фоліо, 2010. – 442 с. 

“Ворошиловград” роман жорсткий, 
меланхолічний та реалістичний. Наскільки взагалі 
реалістичним може бути соцреалізм. 

Одного разу ти дізнаєшся, що твій брат 
зник у невідомому напрямку, приятелі 
займаються фінансовими аферами, а бізнес 
намагаються перекупити представники незрозумілих структур. 
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Реальність виявляється хисткою,  життя робить крок убік, і ти 
несподівано опиняєшся поміж своїм минулим, де на тебе чекають 
друзі, й майбутнім, де на тебе чекають вороги. 

Історії українського рейдерства присвячується. 
 

 
75. Кирпатовський В.М. Зірниці : 

лірич. пісні і вірші / В.М.Кирпатовський. – 
Х. : ФОП Віровець А.П.: Апостроф, 2011. – 
399 с. : іл., ноти + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). 

Це друга книжка композитора-аматора та 
поета Віталія Кирпатовського та перша 
ілюстративна робота астронома та художника 

Віктора Васильєва. Її назва, за задумом авторів метафорично 
відображає сенс поезії та музики. Можливо, читач відчує відгомін 
своє душі у різнобарвних спалахах матеріалізованого натхнення, 
що як спалахи в ночі: деякі висвітлюють з неочікуваного боку 
знайоме, а деякі дадуть змогу побачити щось зовсім нове. Бажаємо 
читачам потрапити в особистий світ краси та любові авторів. 
Образні ілюстрації з поринанням у Всесвіт – подекуди іронічні – 
допоможуть зрозуміти, як художник сприймає те, що хвилювало 
автора музики та віршів. 

Українські та російські вірші розміщено в окремих 
розділах. Більшість пісенних текстів представлені українською та 
російською мовами. 

 
 
76. Колоколов С.В. В гостях у 

курочек /   С.Колоколов. – Х. : Новое 
слово, 2011. – 27 с. 

Настоящий сборник – маленькие истории, 
случившиеся с курочками, петушком Кирой и 
другими героями этой книжки. Книга рассчитана 
на детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
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77. Левин В.А. Соавтор мой 

крылатый: (послесловие к ненаписанной 
автобиографии на двоих) / В.Левин. – Х. : 
Фолио, 2012. – 91 с.  

Послесловие к ненаписанной 
автобиографии на двоих – так определил жанр 
своей новой книги известный детский писатель 
Вадим Левин. Посвящая её памяти Ренаты Мухи, 

своего многолетнего (познакомились почти полвека назад!) 
соавтора и друга, автор легко и весело (как этого хотела бы сама 
Рената, уверен Левин) вспоминает эту удивительную женщину, 
всегда самобытную, праздничную и непредсказуемую. 
Талантливый поэт, педагог от Бога, блистательная рассказчица-
импровизатор (“выступательница”, по меткому определению Игоря 
Губермана), внимательная и остроумная собеседница – такой знали 
её друзья, такой предстаёт она и перед читателями. Вадим Левин 
щедро наполняет свою книгу стихами-миниатюрами и устными 
рассказами Ренаты, пишет об истории их создания, обо всем том, 
что будет интересно её друзьям и почитателям таланта. 

 
 
78. Малиш І.В. Добридень, 

Краснокутщино! / І.В.Малиш. – Полтава : 
Вид. Шевченко Р.В., 2012. – 175 с. 

Книга талановитого поета і художника 
Івана Васильовича Малиша присвячена 
чарівному куточку Слобожанщини – 
Краснокутщині, до якої він, як син до матері, 
завше линув душею і яку любив та оспівував 
упродовж усього свого життя. 

Книга, гадаємо, буде прихильно зустрінута усіма, хто 
вважає Краснокутщину своїм рідним краєм, та прихильниками 
таланту І.Малиша. 
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79. Морозенко М. Іван Сірко. 
Славетний кошовий / М.Морозенко. – 
Львів : Видавництво Старого Лева, 2013. – 
265 с. : іл. 

Складні випробування випало пройти 
характернику Іванові Сірку впродовж земного 
віку. В усіх героїчних битвах він виходив 
переможцем. Взявши у руки булаву отамана, 

вірою і правдою служив рідній землі. Рівного йому не було з-поміж 
козацтва. 

Ця книжка є продовженням історії змужніння та духовного 
зростання великого характерника Івана Сірка, якому судилося 
долею дорости чину славетного козацького отамана та здобути на 
віки вічні усенародну шану і любов. 

 
 
80. Поезії барвистий світ : поетич. 

альм. / Печеніз. клуб любителів 
прекрасного. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 110 с. 

Перед вами поетичний альманах “Поезії 
барвистий світ”. Поезія – це згусток думок, 
почуттів, емоцій, переживань, це музика душі і 
серця. 

Ця збірка присвячена 15-річчю “Клубу 
любителів прекрасного”. У віршах автори (поети 
Печеніжчини) оспівують рідний край, працю земляків, природу, 
кохання... 

 
 
81. Потяг N 111 : зб. творів 

письменників Харкова та Львова. – Х. : 
Фоліо, 2012. – 348 с.  

“Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися 
вдвох”. Харків і Львів, літературні Схід і Захід 
України... – знайдіть нарешті, десять відмінностей 
і подивіться самі, чи сходяться, то де і як, і в чому. 
Сергій Жадан і Юрій Винничук, Юрій Цаплін і 
Андрій Содомора, Анастасія Афанасьєва і 
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Наталка Сняданко, Олександр Мільштейн і Віктор Неборак... – 
шістнадцять письменників, вісім львівських і вісім харківських, 
розповідають про своє місто – і звичайно, не лише про нього. “Та 
Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів, як сильні стають 
лицем у лице, хоч із різних світів!” 

 
 
82. Пространство литературы – путь 

к миру, согласию и сотрудничеству между 
славянскими народами : сб. науч. тр. по 
материалам V междунар. науч.-практ. 
конф., 17 дек. 2010 г. / под ред. 
Романовского А.Г., Панфилова Ю.И. ; Нац. 
техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. – Х. : 
НТУ “ХПИ”, 2011. – 479 с. 

В книге рассматривается проблема сохранения духовной 
общности славянских народов в области литературы, 
гуманистических традиций отечественной культуры; её 
актуальность для формирования духовных основ личности. 
Проанализирована интегративная функция литературы для 
укрепления дружбы братских славянских народов. 

Издание адресовано научным сотрудникам, педагогам, 
аспирантам, всем тем, кто занимается исследованием истории 
взаимоотношений Украины и России в социально-экономической и 
духовно-культурной сферах. 

 
 

83. Пространство литературы – 
путь к миру, согласию и сотрудничеству 
между славянскими народами : сб. науч. 
тр. по материалам IV междунар. науч.-
практ. конф., 9–11 дек. 2009 г. / под ред. 
Романовского А.Г., Панфилова Ю.И. ; 
Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. – 
Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 251 с. 

Рассмотрена проблема сохранения духовной общности 
славянских народов в области литературы, гуманистических 
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традиций отечественной культуры, её актуальность для 
формирования духовных основ личности. Проанализирована 
интегративная функция литературы для укрепления дружбы 
братских народов. 

Издание адресовано научным сотрудникам, педагогам, 
аспирантам, всем тем, кто занимается исследованием истории 
взаимоотношения Украины и России в социально-экономической и 
культурной сферах. 

 
 
84. Риссенберг И.И. Третий из двух 

/ И.Риссенберг. – Х. : Эксклюзив, 2011. – 
156 с. 

 
Книга стихотворений. 
 
 
 

 
 

85. Ром М.А. Помню и люблю: (по 
мотивам воспоминаний) / М.Ром. – Х. : 
Скорпион, 2011. – 287 с. 

Основная тема четвертой книги Михаила 
Рома “Помню и люблю” – человек и его время. 

Безжизненное и пульсирующее, 
противоречивое и переменчивое, ускользающее, 
летящее, познающее себя Время, которое 

наполняется внутренним смыслом и становится жизнью. У каждого 
из нас свои встречные течения и водовороты, свой опыт и в чем-то 
особенный взгляд на события, но никакие полярные взгляды не 
могут вырваться из общего русла жизни. Герой дилогии проходит 
путь от искренней веры в декларируемые государством высокие 
идеалы до их полного отрицания, но между этими крайностями 
причудливо переплетались судьбы одного человека и огромной 
империи… 

Однако главная дорога героя стремится в безграничные 
пространства творчества, познания, любви и даже сквозь дымку 
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десятилетий, на закате вспомнится ему пушкинская строка: “Одна 
любовь души моей”. 

 
 
86. Сергиенко А. Я и человечество : 

сб. великолеп. стихов авт.; поэма “Бремя 
надежд”, посвящ. 100-летию революции 17-
го года / А.Сергиенко. – Х. : ФЛП 
Олейниковой Ю.В., 2011. – 121 с. 

Стихи А.Сергиенко, весь его поэтический 
путь – это путь борьбы со злом в окружающей 
действительности. Своим поэтическим словом он 
отстаивает политическую свободу, равноправие всех слоёв 
населения. В них звучат положительные мотивы, прежде всего – 
Человека, Гражданина, которому небезразлична судьба Украины. 
Поэт болеет за свою Родину, и хочет видеть её богатой и 
счастливой. Автор создал много прекрасных песен об Украине, 
нашей армии и замечательную поэму “Бремя надежд”. 

 
 

87. Ступницький В.П. Пісні 
Слобідської України : фоногр. запис / 
В.П.Ступницький. – Х. : Майдан, 2007. – 
51 с. – (Студії з фольклору та етнографії 
Слобожанщини). 

Репринтне перевидання першої на 
Лівобережжі України фонографічної збірки 
“Пісні Слобідської України” (1929 р.). 
В.П.Ступницький увійшов в історію 

українського етномузикознавства як перший збирач фольклору 
Українського Лівобережжя, який використав фонограф для запису 
народних пісень, як представник науково-дослідного і мистецько-
просвітницького напрямків харківської школи фольклористики. 

Видання здійснено в рамках програми співробітництва по 
розвитку української традиційної культури (видавнича програма 
Центру) між ХОЦНТ та ХБФ імені Андрія Первозваного. 

 
 



 44

88. Тарасова О.А. Бабочка пестрого 
луга : избр. лирика / О.Тарасова. – Х. : 
Майдан, 2013. – 138 с. 

Собраны стихи, ранее опубликованные в 
различных сборниках: “Упражнения в чувствах”, 
“Выше радуги”, “Три весны”, “Лунные блики”, 
“Полнолуние”, “Бабочка пестрого луга”, 
“Споёмте, друзья: песни на мои стихи”.  

 
 

89. Тарасова О.А. Передоза осени : 
лирика / О.Тарасова. – Х. : Майдан, 2011. – 111 с. 

Это уже пятая книга Ольги Тарасовой, 
члена Всеукраинского творческого союза 
Конгресс литераторов Украины, 
Межрегионального союза писателей Украины и 
Всеукраинского литературного объединения 
“Кобзарь”. Ранее были изданы сборники: 
“Поэзия”, “Проза”, “Лунные блики”, “Барвистий 

рушничок”. 
 
 
90. Тарасова О.О. Барвистий 

рушничок : вірші, казки / О.Тарасова. – Х. 
: Майдан, 2009. – 66 с. 

Поезії. 
 
 
 

 
 
91. Тураева И.Р. Пятая стихия : 

лирика / И.Тураева. – Х. : ФЛП Слиж 
В.С., 2011. – 119 с. 

Ирина Тураева не пишет литературу. Она 
живет, и стихи рождаются как отклики сердца, 
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как жизнь, воплощенная в стихию слова. Здесь мы встречаем тот 
счастливый случай, когда подлинное чувство рождает подлинную 
поэзию. Читатель обратит внимание, что большинство стихов 
посвящены конкретным людям. Первый раздел “Пятой стихии” так 
и называется – “Имена собственные” и включает стихи-
посвящения. Каждый последующий раздел-цикл (“Нежность”, 
“Сирена”, “Атаман”, “Пятая стихия”) имеет своего неназванного 
адресата. И еще одна особенность поэзии И.Тураевой – за любовью 
к людям проступает, хранимая глубоко в сердце, любовь к Богу. 

 

 
92. Ушкалов С. Жесть. Sho(r)t stories 

/ С.Ушкалов. – Х. : Клуб сімейного 
дозвілля, 2013. – 237 с. 

Жесть – це  коли ти відчайдушно шукаєш 
своє місце в житті, а тобі знаходять роботу. Жесть 
– це  коли на день народження тобі дарують 
єнота. Жесть – це коли для сучасного автора 
немає нічого святого – ані свята останнього 
дзвоника, ані футболу, – а сучасний читач радо взувається в бутси, 
підперізується стрічкою випускника і, досхочу надряпавши паркет, 
вирушає шукати пригод на свою... голову. 

 

 
93. Харьковский мост : лит.-худож. 

альм. Харьк. обл. отд-ния Межрегион. 
союза писателей Украины (МСПУ) и 
Всеукр. творч. союза “Конгресс 
литераторов Украины” (КЛУ). – Х. : 
С.А.М., 2010. – 211 с. 

В этот выпуск альманаха “Харьковский 
мост” включены стихи и проза авторов – членов 
МСПУ и КЛУ, у которых в 2010 году юбилеи. 

Редколлегия поздравляет их и дает возможность более широко 
представить своё творчество на страницах альманаха. 
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94. Черных Е.И. Город вокруг 

Карповского сада / Е.Черных. – Х. : Харьк. 
частн. музей гор. усадьбы, 2013. – 143 с. 

Книга воспроизводит бытовые подробности 
жизни нескольких поколений харьковцев в самом 
центре города на протяжении ХХ века. Карповский сад, 
зеленый массив площадью более восьми гектаров, 
расположенный на юго-западе города, ныне – 
спортивно-парковый комплекс ПАО “Харьковский машиностроительный 
завод “Свет шахтера”, выступает в роли героя художественных, 
культурологических и мемуарных произведений. Стихи о харьковских 
улицах, площадях, отдельных домах и целых исторических районах 
следует рассматривать как картины или художественные фотографии из 
жизни старого и современного города. 

 
 
 

95. Шелковый С. На улице 
Пушкинской : проза, эссеистика / 
С.Шелковый. – Х. : Права людини, 2011. – 
335 с. 

В новую книгу известного писателя 
Сергея Шелкового, автора двух десятков книг и 
лауреата ряда литературных премий, включена 
автобиографическая проза “Кровь, молоко”, на 

страницах которой оживают реалии харьковской жизни 50-х и 60-х 
годов прошлого века, а также эссеистские работы разных лет, 
посвященные русским поэтам О.Мандельштаму, В.Нарбуту, 
М.Рахлиной, О.Бондаренко. 
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ 
 
96. Віктор Олександрович 

Золотарьов – життєвий та науковий шлях / 
Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : 
ХНАДУ, 2010. – 48 с. – (Біографія та 
бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]). 

У книзі висвітлено життєвий та науковий 
шлях професора В.О.Золотарьова, який він 
розпочав у ХАДІ у 1962 році та яким він крокує 
до цього часу. 

 
 

97. Євген Петрович Кушнарьов 
(1951–2007) : бібліогр. покажч. / Упр. 
культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., 
Харк. обл. універс. наук. б-ка. – Х. : Тім 
Пабліш Груп, 2012. – 125 с. 

Видання присвячено одній із впливових 
особистостей Української держави, Харківського 
регіону кінця ХХ – початку ХХІ ст. Довідково-

бібліографічний посібник містить інформацію про життя та 
діяльність Є.П.Кушнарьова, державного, політичного і 
громадського діяча. 

Покажчик адресований політологам, історикам, 
викладачам, краєзнавцям, працівникам закладів культури, науки, а 
також усім, хто цікавиться громадсько-політичним, соціально-
економічним життям країни, краю. 

 
 
98. И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, 

научной и педагогической деятельности : 
библиогр. указ. / Нац. фарм. ун-т. – Х. : 
Золотые страницы, 2011. – 151 с. – (Ученые 
медицины и фармации). 

В издании представлены направления 
научного поиска, вехи педагогической, врачебной и 
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общественной деятельности профессора И.А.Зупанца – ученого в 
области экспериментальной, клинической фармакологии и 
клинической фармации, одного из создателей концепции 
клинической фармации в Украине. 

Для исследователей, научных работников, студентов и 
преподавателей фармацевтических и медицинских вузов. 

 
 

99. Иванов Виктор Георгиевич : 
биобиблиогр. указ.: к 80-летию со дня 
рождения / Укр. инж.-пед. акад. ; Науч. б-
ка. – Х. : УИПА, 2011. – 48 с. – (Ученые 
УИПА – юбиляры). 

Виктор Георгиевич Иванов – кандидат 
технических наук, профессор кафедры “Охрана 
труда, стандартизация и сертификация” 

Украинской инженерно-педагогической академии. 
В указателе представлена библиография научных трудов 

ученого. Издание отражает монографии, учебные пособия, учебно-
методические пособия, учебно-методические издания, статьи из 
сборников и журналов, отчеты о НИР. 

Издание адресовано педагогическим и научно-педагогическим 
кадрам, студентам и всем, кто интересуется вопросами охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и, в частности, вопросами 
электробезопасности в учебной и профессиональной деятельности. 

 
 
100. Колекція академіка Олександра 

Івановича Білецького : кат. кн. / Нац. Парлам. 
б-ка України. – К. :  НПБУ, 2012. – 271 с. 

Видання містить інформацію про книги 
(1307 назв) з приватної колекції видатного 
українського та російського літературознавця 
академіка О.І.Білецького (1884–1961). 

Каталог стане у пригоді дослідникам 
російської та української культури, літературознавцям, 
книгознавцям, освітянам, працівникам бібліотек, видавництв, а 
також широкому колу читачів. 
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101. Леонід Володимирович Назаров 
– світоч науки / Харк. нац. автомоб.-дорож. 
ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 53 с. – 
(Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ 
[ХАДІ]). 

На основі життєвих фактів, поданих у 
нарисі, показано вагомий внесок у розвиток 
автомобілебудування професора Назарова Л.В. 

До 80-річчя ХНАДУ. 
 
 
 
102. Микола Якович Говорущенко – 

життя в науці / Харк. нац. автомоб.-дорож. 
ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 44 с. – (Біографія 
та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).  

У книзі розповідається про життєвий шлях 
та науково-педагогічну діяльність доктора 
технічних наук, професора Говорущенка Миколи 
Яковича, наукові здобутки очолюваної ним 
кафедри. 

До 80-річчя ХНАДУ. 
 
 
 

103. Олексій Максимович 
Петриченко – науковець, педагог і людина 
/ Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : 
ХНАДУ, 2010. – 38 с. – (Біографія та 
бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]). 

Книга присвячена пам’яті великого 
вченого, заслуженого діяча науки, доктора 
технічних наук, професора Олексія Максимовича 

Петриченка. Згадані основні періоди життя науковця і педагога. 
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104. Харьков и губерния на 
страницах газеты “Южный край” (1880–
1918). Ч. 4. 1894–1896 / Харьк. гос. науч. б-
ка им. В.Г.Короленко. – Х. : Мачулин, 2007. 
– 215 с. 

Библиографическое пособие раскрывает 
содержание газеты и представляет в 
хронологической последовательности очерки, 
обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о 
Харькове и губернии в рамках современного административного 
деления. 

 
 
105. Яків Абрамович Калужський – 

видатний науковець і людина зі щирою 
душею / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – 
Х. : ХНАДУ, 2010. – 38 с. – (Біографія та 
бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]). 

У книзі розповідається про життєвий, 
науково-педагогічний шлях почесного 
дорожника, професора Якова Абрамовича 

Калужського. 
 
 
 

ВИДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЦЕНТРУ “ХАРКІВЩИНА” ХОУНБ 

 
106. Бібліотечна тема на сторінках 

періодичних видань : анот. тематико-
бібліогр. список / Харк. обл. універс. наук. 
б-ка ; уклад. Я.В.Стародубцева. – Х. : 
ХОУНБ, 2013. 

Вип. 1-4. 
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107. Календар знаменних і 
пам’ятних дат Харківщини на 2014 рік : 
реком. бібліогр. покажч. / Харк. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.М.Конопля, 
Л.О.Сашкова. – Х. : ХОУНБ, 2013. – 60 с. 

Універсальне довідково-бібліографічне 
видання “Календар знаменних і пам’ятних дат 
Харківщини” видається ХОУНБ з 1977 р. 

Посібник містить фактографічні і бібліографічні відомості про 
визначні події історії, суспільно-політичного, громадського та 
культурного життя області, ювілеї уродженців краю та видатних 
діячів, життя і діяльність яких пов’язана з Харківщиною. 

Покажчик складається з трьох частин і відкривається 
хронікою подій з історії Харківщини. Далі читачам пропонується 
перелік визначних дат стосовно подій і особистостей 2014 року. 
Зірочками (*) позначені ті дати, до яких у третій частині подаються 
інформаційні довідки та бібліографічні списки. У списках 
рекомендовану літературу розміщено в логічній послідовності. 

Видання розраховане на бібліотекарів, які пропагують 
краєзнавчу літературу, а також лекторів, вчителів та усіх читачів, 
що цікавляться краєзнавством. Радимо використовувати покажчик 
для відзначення ювілейних і пам’ятних дат краю. Він допоможе в 
організації книжкових виставок, переглядів, проведенні масових 
заходів. 

Відбір матеріалу закінчено в серпні 2013 року. 
 
 
108. Краєзнавча книга Харківщини 

2012 : анот. каталог видань / Харк. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад.: 
Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : 
ХОУНБ, 2013. – 51 с. : іл. 

Анотований каталог інформує читачів про 
книги краєзнавчого напряму видавництв та 
поліграфічних підприємств регіону, а також про 
друковані видання, присвячені Харкову й 
Харківській області, що вийшли в Україні та надійшли до фонду 
РІЦ “Харківщина” Харківської обласної універсальної наукової 
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бібліотеки протягом 2012 року. Покажчик є продовженням 
започаткованої у 2010 р. серії “Краєзнавча книга Харківщини”. 

У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації 
до них (використані анотації із книг, запропоновані авторами 
або видавництвом), подаються копії обкладинок. Бібліографічний 
опис здійснено за чинними в Україні стандартами. Літературу 
розміщено відповідно до “Схеми краєзнавчого каталогу ХОУНБ”. 
Окремим розділом представлені видання, що продовжуються, 
неопубліковані видання ХОУНБ. Для зручності користування до 
каталогу створений допоміжний апарат (“Іменний покажчик”, 
“Алфавітний покажчик назв творів”, “Зміст”). 

Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, 
представникам органів державної влади та управління, керівникам 
бібліотек, книгарень, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям, 
науковцям, студентам та усім тим, хто цікавиться книжковою 
продукцією та історією краю. 

 
 

109. Література про Харківщину за 
2012 р. : бібліогр. покажч. / Харк. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.І.Єпішева, 
Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. – Х. : 
ХОУНБ, 2013. – 226 с. 

Універсальний бібліографічний покажчик 
“Література про Харківщину за ... рік” видається 
бібліографічним відділом ХОУНБ з 1964 року. В 

посібнику представлені книги, газетні і журнальні статті 
краєзнавчого характеру. 

Матеріал поточний, розписуються статті з періодичних 
видань, які отримувала бібліотека протягом 2012 року. Матеріал у 
покажчику розташовано відповідно до “Схеми класифікації 
краєзнавчого каталогу Харківської обласної універсальної наукової 
бібліотеки”. Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності 
з діючими стандартами. Довідковий апарат посібника складається з 
“Іменного покажчика”, “Географічного покажчика”. 

Видання адресується широкому колу читачів. 
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110. Нові пам’ятники історії та 
культури Харківської області : огляд. 
довідка за матеріалами період. видань за ... 
р. / Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
Н.Ю.Казанцева. – Х. : ХОУНБ, 2013. 

за 2012 р. – 2013. – Вип. 16. – [28] с. 
 
 

111. Почесні громадяни м. Харкова, 
2013 рік : біогр. довідка / Харк. обл. універс. 
наук. б-ка ; уклад. Н.І.Грайворонська. – Х. 
: ХОУНБ, 2013. – 20 с. – Відомості про звання 
“Почесний громадянин м. Харкова”, статистика 
нагородження; інформація про Г.О.Братчуна, 
М.І.Вахна, М.М.Добкіна, М.П.Карпєєва, 
С.В.Кирика, С.Т.Полторака, Ф.П.Пуртова, 

В.Г.Суботіна, О.Б.Фельдмана. 
 

 
112. Почесні громадяни Харківської 

області, 2013 рік : біогр. довідка / Харк. обл. 
універс. наук. б-ка ;  уклад. Н.І.Грайворонська. – 
Х. : ХОУНБ, 2013. – 11 с. – Відомості про звання 
“Почесний громадянин Харківської області” та 
нагородження; інформація про Т.В.Біловол, 
О.О.Колеснікова, Л.М.Литвиненка, О.П.Олешко, 
В.Д.Ракитянську. 

 
 

113. Про культурне співробітництво 
Харківської області із зарубіжними країнами : 
інформ. довідка за матеріалами преси / Харк. 
обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
Н.Ю.Казанцева. – Х. : ХОУНБ, 2013. 

Вип. 1-4. 
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114. Робота закладів культури та 
мистецтва Харківщини на сторінках 
періодичних видань : оперативна інформ. / 
Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. 
Я.В.Стародубцева. – Х. : ХОУНБ, 2013. 

Вип. 1-24. 
 
 

115. Чугуїв: до 375-річчя з часу 
заснування міста : бібліогр. посіб. / Харк. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад.: Г.М.Єрофєєва, 
Л.О.Сашкова. – Х. : ХОУНБ, 2013. – 352 с. 

Видання має на меті ознайомити широкі 
кола громадськості з розмаїттям інформації про 
Чугуїв – старовинне поселення Східної України, 
місто обласного підпорядкування у північно-
східній частині Харківщини. 

Представлений масив фактографічних і бібліографічних 
відомостей про минулий час і сьогодення Чугуєва виявлено і 
опрацьовано за фондами Харківської обласної універсальної наукової 
бібліотеки, а також ресурсами мережі Інтернет. 

Впорядкована за хронологічним принципом довідкова частина 
посібника “Чугуїв: події, факти” містить зібрання відомих і 
маловідомих матеріалів про місто з часу його заснування і дотепер. 

У бібліографічній частині ретроспективного покажчика подано 
відомості про офіційну, наукову, науково-популярну, довідкову, 
художню літературу, інформаційно-бібліографічні видання, статті із 
збірників, журналів, публікації із часописів (зокрема “Новости 
Чугуева”, “Красная звезда”, “Демократична Чугуївщина”), а також 
електронні ресурси. Відбір документів закінчено у серпні 2013 р. 

Фактографічні дані про Чугуїв доповнюють Додатки 1 и 2, де 
вміщено тексти віршів, пісень, присвячених місту, а також фотографії 
його краєвиду.  

Пошукові можливості посібника розширюють бібліографічні 
посилання, “Іменний” допоміжний покажчик та “Зміст”. 

Посібник розрахований на істориків, краєзнавців, працівників 
бібліотек, музеїв, а також  на всіх, кого цікавить історія, розвиток 
Слобожанщини та окремих її регіонів. 



Іменний покажчик 
 

Бакіров В.С.   49    
Бандурка О.М.  8-10, (11)   
Баркова Г.А.   42    
Барьяхтар В.Г.   (6)   
Баштан Р.   69   
Башук Д.Н.   12   
Бекетов О.М.   (7)   
Білецький О.І.   (100)   
Буйдин Г.   11     
Власко В.Е.   12   
Воловник О.П.   13, 15   
Воловник П.В.   13, 15 
Вольпе Н.Я.   71   
Говорущенко М.Я.   (102)   
Грабченко А.И.  55   
Грайворонська Н.І.   108, 
111, 112   
Гризодубов С.В.   (12)   
Гризодубова В.С.   (12)    
Гурченко Л. (15)    
Єпішева Л.І.   109   
Єрофєєва Г.М.   115    
Жадан С.   73, 74   
Зінченко О.   21   
Золотарьов В.О.   (96)   
Зупанец И.А.   (98)  
Иванов В.Г.   (99)   
Иванов П.В.   22    
Ищенко О.В.   44    
Казанцева Н.Ю.   110, 113   
Калужський Я.А.   (105)   
Кеворкян К.Э.   1, 64   
Кирпатовський В.М.   75    
Колесников А.И.   (18)   

Колоколов С.В.   76   
Конопля Л.М.   107-109   
Корнилов В.В.   24   
Крамар В.В.   33   
Кузьмін Г.Ю.  43   
Кушнарьов Є.П.   (97)   
Лаврентьев О.А.   54   
Левин В.А.   77   
Лісовий В.М.   41    
Малиш І.В.   78    
Матвієнко О.М.   (53)   
Миславский В.Н.   14,  66   
Морозенко М.   79  
Назаров Л.В.   (101)  
Нємець К.А.   42   
Нємець Л.М.   42    
Олейник Н.А.   58   
Панфилов Ю.И.   82, 83   
Парфіненко А.Ю.   3 
Пелетминский С.В.   (47)   
Петриченко О.М.   (103)    
Погорелов Ю.И.   46   
Прокудін Ю.М.   (53)    
Риссенберг И.И.   84   
Розенфельд М.И.   67    
Ром М.А.   85   
Романенко І.О.   (52)   
Романовский А.Г.   82, 83   
Рябченко О.Л.  25   
Сашкова Л.О.   107, 109, 115    
Сергиенко А.   86   
Сипало І.М.   (16)   
Сірко І.   (79)   
Стародубцева Я.В.   106, 114    



 56

Степанов М.С.   55    
Ступницький В.П.   87   
Таранушенко С.А.   17   
Тарасова О.А.   88, 89, 90    
Терентьев Б.И.   26   
Трипутина Н.П.   18    
Тураева И.Р.   91   
Ушкалов С.   92   

Филонич В.И.   27-29   
Холодов А.М.   (48)   
Циглер Н.Д.   31   
Черных Е.И.   94   
Шелковый С.   95   
Якубович С.А.   68   
 

 
 
 



 57

Алфавітний покажчик назв творів 
Автопортрет політика   8 
Академик НАН Украины Виктор Григорьевич Барьяхтар. 

Жизнь в науке   6 
Академик Сергей Владимирович Пелетминский    47 
Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов   7 
Андрій Михайлович Холодов   48 
Бабочка пестрого луга   88 
Балаклійська районна станція юних натуралістів   50 
Барвистий рушничок   90 
Билиці та вигадки нашого футболу   43 
Бібліотечна тема на сторінках періодичних видань   106 
Біг Мак та інші історії   73 
Благбаз   70 
Былое   51 
Бюджет города Харькова на 2011 год   35  
Бюджет города Харькова на 2012 год   36 
В гостях у курочек   76 
Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи   41  
Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий 

шлях   96 
Ворошиловград   74 
Година папуги   21  
Город вокруг Карповского сада   94 
Гризодубовский след в истории авиации   12 
200-летие Бородинской битвы. Украина помнит   19 
Дзеркальне сузір’я   72 
Добридень, Краснокутщино!   78 
Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта   24 
Дорогами ратной славы. 1941–1943   220    
Единожды избранный путь   58 
Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007)   97 
Жесть. Sho(r)t stories   92 
Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской 

губернии   22 



 58

Заслуженные юристы Украины   13 
Здравствуй, юность моя!   46 
Зірниці   75  
Знайома та незнайома Харківщина = Kharkiv Land: Enigma 

of the Familiar   65 
И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической 

деятельности   98 
Иванов Виктор Георгиевич   99 
Истерзанные души: жизнь и фильмы Дмитрия Харитонова   14 
История, запечатленная в судьбе: Александр Маркович 

Бандурка – Судьба. Творчество. Личность   11 
Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях   52 
Іван Сірко. Славетний кошовий   79 
Інтерв’ю і статті: (автопортрет політика)   9   
Історія правоохоронних органів Харківської області   45 
К истории термоядерного синтеза в СССР   54 
Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2014 

рік   107 
Каразінські природознавчі студії   53 
Книга о книгах: очерки истории советской интеллигенции   64 
Колекція академіка Олександра Івановича Білецького   100 
Кольцо памяти: по местам боевой славы Харьковщины   23 
Краєзнавча книга Харківщини 2012   108 
Леонід Володимирович Назаров – світоч науки   101 
Література про Харківщину за 2012 р.   109 
Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ   55 
Медична галузь Харківської області: територіальні 

особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-
географічні аспекти)   42 

Микола Якович Говорущенко – життя в науці   102 
Музейная педагогика в действии   56 
На улице Пушкинской   95 
Надвечір’я   69 
Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–

1932 рр.   17 
Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії   57 



 59

“Наша Люся”   15 
Нові пам’ятники історії та культури Харківської   110 
Олексій Максимович Петриченко – науковець, педагог і 

людина   103 
Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року   37 
Охорона довкілля   34 
Педагоги и выпускники Харьковского государственного 

университета искусств имени И.П.Котляревского в 
кинематографе   66 

Первая столица   1 
Передоза осени   89 
Пісні Слобідської України   87 
По Харьковской области – на велосипеде   2   
Подвигом уславлений: до 90-річчя з дня народження Героя 

Радянського Союзу І.М.Сипала   16 
Поезії барвистий світ   80 
Помню и люблю   85 
Потяг N 111   81 
Почесні громадяни м. Харкова, 2013 рік   111 
Почесні громадяни Харківської області, 2013 рік   112 
Про культурне співробітництво Харківської області із 

зарубіжними країнами   113 
Пространство литературы – путь к миру, согласию и 

сотрудничеству между славянскими народами   82, 83 
Профессор А.И.Колесников: страницы жизни и 

деятельности   18 
Пятая стихия   91 
Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет   59 
Рассказы о жизни   27-29 
Регіон – 2011: суспільно-географічні аспекти   38 
Робота закладів культури та мистецтва Харківщини на 

сторінках періодичних видань   114 
Родом из СССР   26 
Семен Якубович представляет   68 
Соавтор мой крылатый   77 
Спогади дітей війни Печенізького краю   33 



 60

Страницы из дневника   31  
Страницы Харьковской цивилистики   60, 61 
Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики 

повсякденності та конфлікти ідентифікації   25  
Судьба распорядилась   10 
Третий из двух   84 
Туристичний імідж регіону   3   
Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний   62 
Університет і суспільство   49 
Харків. Історія. Архітектура. Культура = Харьков. История. 

Архитектура. Культура = Kharkiv. History. Architecture. Culture   4   
Харківська область у 2011 році   39 
Харківський національний економічний університет: досвід 

перетворень. 2000–2010 роки   63 
Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” 

(1880–1918). Ч. 4. 1894–1896   104 
Харьков: огненные годы 1941–1943   30 
Харьков: ретрогеография   67 
Харьковский мост   93 
Харьковщина = Kharkiv region   5   
Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.   32 
Чугуїв   115 
Электротяжмаш – флагман отечественного 

электромашиностроения   40 
Эпоха   71 
Эстафета подвига: страницы летописи харьковского 

уголовного розыска   44 
Я и человечество   86 
Яків Абрамович Калужський – видатний науковець і 

людина зі щирою душею   105 



 61

ЗМІСТ 
 
 

Харківська область в цілому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Загальні праці про область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Видатні діячі і край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Історія краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  12 
Історія міст і сіл області, районів м. Харкова . . . . . . . . . .  18 
Природа і природні ресурси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Народне господарство краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Охорона здоров’я. Медичні установи . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Фізична культура і спорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Державна влада і управління в краї . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Наукове життя в краї. Освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
Культурно-освітня робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
Засоби масової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
Мистецтво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Мова. Фольклор. Літературне життя . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Бібліографічні покажчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Видання регіонального інформаційного центру  
“Харківщина” ХОУНБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
50 

Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 
Алфавітний покажчик назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
 

 


	                        
	2013
	Харків ХОУНБ 2014
	�ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар)

	Видатні діячі і край. знатні люди краю
	�ІСТОРІЯ КРАЮ
	Історія міст і сіл області, районів м. Харкова
	�ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
	НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ
	�ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
	�ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ
	Засоби масової інформації

	МИСТЕЦТВО. ОБЛАСТЬ В ТВОРАХ МИСТЕЦТВА
	МОВА. ФОЛЬКЛОР. ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ
	�БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ



