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Краєзнавча книга Харківщини 2016 [Текст] : анотований каталог
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Харків : ХОУНБ, 2017. – 57 с. : іл.

Анотований каталог інформує читачів про книги краєзнавчого напряму
видавництв  та  поліграфічних  підприємств  регіону,  а  також про  друковані
видання, присвячені Харкову і Харківській області, що вийшли в Україні та
надійшли до фонду РІЦ «Харківщина» Харківської  обласної  універсальної
наукової  бібліотеки  протягом  2016  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
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Довідкові видання

1. Харківщина :  енцикл.  слов.  /  Харків.  обл.  рада,
Харків. обл. держ. адмін. – Харків : Золоті сторінки, 2014. –
438 с. : іл.

Енциклопедичний  словник  «Харківщина»  є  першим
такого  роду  виданням,  в  якому  читачеві  комплексно
представлено інформацію про природні об’єкти, підприємства,
установи  та  організації  Харківської  області,  про  відомих

історичних осіб, чиї життя та діяльність були пов’язані з цим регіоном, про
події,  які  відбувалися  на  цій  території,  пам’ятники  та  пам’ятні  місця,
промислові  вироби  та  наукові  винаходи,  які  уславили  Харківщину,  та  ін.
Статті охоплюють усі сфери життя та дозволяють простежити розвиток краю
за значний проміжок часу (від давнини до сьогодення), побачити специфіку
певних  історичних  етапів,  визначити  досягнення  та  пріоритети  харків’ян,
замислитися про минуле та майбутнє Харківщини як невід’ємної складової
України.

Видання розраховано на широке коло читачів.

Видатні діячі і край. Знатні люди краю

2. Андрєєв  Ф.М. Каразінці  –  родоначальники
імпульсної радіолокаційної техніки : наук.-попул. нарис (до
210-річчя  Харків.  нац.  ун-ту  ім.  В.Н.Каразіна)  /
Ф.М.Андрєєв  ;  Харків.  нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна.  –
Харків : ХНУ, 2015. – 114 с. : іл.

Книга  являє  собою  науково-популярний  нарис,
присвячений  опису  внеску  каразінців  в  історію  створення
імпульсної  радіолокаційної  техніки.  Вперше в  науковій  літературі  подано
матеріал,  який  присвячено  історії  університету,  на  підставі  історичних
документів  доведено  вагомий  пріоритетний  внесок  вчених-каразінців
(Д.А.Рожанського,  Ю.Б.Кобзарева,  А.О.Слуцкіна)  у  розвиток
радіолокаційної  техніки:  імпульсних  радіолокаційних  станцій  та  станцій
гарматного наведення (СГН) для зенітної артилерії.

Для  широкого  кола  читачів,  що  цікавляться  історією радіолокації  та
історією університету імені В.Н.Каразіна.
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3. В.Н.Каразін. Діалоги у часі й просторі : дослідж. і
матеріали / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків :
ХНУ, 2015. – 271 с.

Видання  містить  статті  та  витяги  досліджень  про
засновника  Харківського  університету  Василя  Назаровича
Каразіна  (1773–1842),  що  вийшли  друком  протягом  ХІХ  –
початку ХХІ ст. Для публікації було відібрано найбільш вагомі

твори  даної  тематики.  До  них  додано  фактографічні  та  історіографічні
коментарі, а також ілюстрації. 

Видання розраховано на усіх тих, хто цікавиться історією вітчизняної
науки  й  освіти,  історією  Харківського  університету  та  особистістю
В.Н.Каразіна.

4. Gorski  K. Utwory  odnalezione  [Music]  [Ноты]  =
Віднайдені твори / K. Gorski ; zebrał i wstępem opatrzył G.
Seroczynski.  –  Wydanie  II,  poprawione  i  rozszerzone.  –
Charkow : PP Slizh W.S., 2015. – 279 s. : іl. 

У книзі зібрані твори польського скрипаля і композитора
Костянтина  Горського  (1859–1974),  який  з  1890  по  1919  рік
жив і працював у Харкові. У вступі читач знайде ілюстровану
докладну  біографію  Горського  польською,  українською  та  російською
мовами. Перше видання було здійснене у 2010 році.

Друге  видання  доповнене  творами композитора,  зокрема  піснями до
оперети-драми «Ой Боже, що та любов зможе!» та Арією, присвячено 155-
річчю з дня народження та 90-річчю дня смерті Костянтина Горського.

Книга  призначена  для  професійних  інструментальних  виконавців  та
співаків класичних творів.

5. «Економічний  розвиток  і спадщина  Семена
Кузнеця» : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 115-й
річниці  від  дня  народж.  видат.  економіста,  Нобел.
лауреата з економіки 1971 р., 26-28 трав. 2016 р. – Харків :
ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – 42 с. 

У  виданні  зібрані  матеріали  Міжнародної  наукової
конференції  «Економічний  розвиток  і  спадщина  Семена
Кузнеця»,  присвяченої  видатному  вченому-економісту,

Нобелевському  лауреату  С.Кузнецю,  в  яких  розглядаються  проблеми
реформування та розвитку економіки, моделювання економічних процесів і
дослідження різних аспектів соціально-економічної нерівності.

Видання  рекомендовано  науковцям,  економістам-практикам,
аспірантам,  студентам  економічної  спеціальностей,  які  займаються
вирішенням  питань  розвитку  соціально-економічних  систем  різних  видів
діяльності та рівнів управління у трансформаційній економіці.
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6. Зборовец  И.В. Одиночество  Мирона  Степняка  :
монография / И.В.Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 120
с. : ил.

Мирон  Алексеевич  Ланшин-Степняк  (1903–1949)  –
талантливый  украинский  ученый,  историк  литературы  и
химик,  педагог  высшей  школы,  деятельность  которого  не
получила признания в годы сталинизма.

В  монографии  впервые  использованы  феномен  изолированной
личности  ученого  и  природа  его  одиночества  как  следствие  внутреннего
протеста в условиях тоталитарной системы.

На обложке – портрет Мирона Алексеевича Ланшина-Степняка. 

7. Константин  Николаевич  Степанов  –  классик
электродинамики плазмы :  воспоминания,  статьи /  Нац.
акад.  наук  Украины,  Нац.  науч.  центр  «Харьков.  физ.-
техн.  ин-т»,  Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина.  –
Харьков : ХНУ, 2015. – 263 с. : ил.

Книга  подготовлена  к  85-летию  со  дня  рождения
Константина Николаевича Степанова – выдающегося физика-
теоретика  школы  Л.Д.Ландау  –  А.И.Ахиезера.  Он

принадлежит к числу ученых – создателей современной физики плазмы. В
книгу  вошли  воспоминания  его  друзей,  коллег  и  учеников.  Также  в  ней
впервые публикуется на русском языке обзор по ионному нагреву плазмы.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей и развитием
отечественной науки.

8. Миславский  В.Н. Кинопредприниматель
Дмитрий  Харитонов.  Жизнь  и  фильмы  /
В.Н.Миславский ; Междунар. фестиваль короткометраж.
кино «Харьков. сирень», Харьков. нац. ун-т искусств им.
И.П.Котляревского.  –  Харьков  :  Торсинг  плюс,  2012.  –
215 с. : ил.

Монография  содержит  материалы,  освещающие  жизнь  и  творчество
крупнейшего в дореволюционной России кинопрокатчика и кинопродюсера
Д.И.Харитонова, работавшего в Харькове, Москве, Одессе, Берлине, Париже.
Долгое  время  о  судьбе  Харитонова  было  мало  что  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  неизвестные  факты  из  жизни  выдающегося
кинопродюсера.

В книгу вошли материалы дипломной работы, защищенной автором в
1992  г.  во  ВГИКе  (премия  журнала  «Киноведческие  записки»  за  лучшую
дипломную  работу).  Кроме  того,  автором  представлен  многочисленный
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иллюстрированный  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-киноведам,  студентам  кинофакультетов  и  всем
интересующимся историей кинематографа.

9. Олександр  Омелянович  Кучер: спогади,
документи, матеріали / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.
– Харків : ХНУ, 2015. – 291 с.

Книга  присвячена  життю  та  діяльності  О.О.Кучера
(1923–2012  рр.),  відомого  харківського  історика,  доктора
історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР
(з  1993  р.  –  історії  Росії)  Харківського  національного
університету ім. В.Н.Каразіна (1976–1994 рр.).

Подано  біографію,  спогади  друзів,  однодумців,  колег,  аспірантів,
студентів,  лекцію  «Зовнішня  політика  Російської  імперії  другої  половини
ХІХ ст.», листи, бібліографічний покажчик О.О.Кучера.

Видання призначено для науковців, викладачів,  студентів і  широкого
кола читачів, зокрема, тих, хто цікавиться історією Росії, України ХІХ – поч.
ХХІ ст.

10. Петро Тронько – історик, краєзнавець : кат. вид.
з  фонду  Нац.  іст.  б-ки  України  :  до  100-річчя  від  дня
народж. / Нац. іст. б-ка України. – Київ : МіГ-Пресс, 2016.
– 101 с.

Відображено  наявні  у  фонді  Національної  історичної
бібліотеки України праці Героя України, доктора історичних
наук,  академіка  Національної  академії  наук  України,
засновника і патріарха сучасної школи істориків-краєзнавців
Петра Тронька, а також джерела про життя і діяльність вченого. 

Видання  стане  у  пригоді  науковим  працівникам,  викладачам,
аспірантам,  студентам,  бібліотекарям  та  усім,  хто  цікавиться  історією
української науки і культури.

11. Почесні  громадяни  Харківської області  (2006–
2015) / Харків. обл. рада, Харків. обл. держ. адмін., Асоц.
органів  місцев.  самоврядування  Харків.  обл.  –  Харків  :
Майдан, 2015. – 508 с. : іл.

У  2015  році  відзначається  250-річчя  утворення
Слобідсько-Української губернії з центром у місті Харкові –
першого  адміністративно-територіального  утворення  на
Слобожанщині,  150-річчя  запровадження  на  Харківщині

земств – виборних органів місцевого самоврядування та 30-річчя заснування
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західними  країнами  європейської  Хартії  місцевого  самоврядування,  яку
Україна ратифікувала у 1997 році.

Знаковою  подією,  присвяченою  цим  ювілейним  датам,  стали
підготовка  й  видання книги «Почесні  громадяни Харківської  області».  Ця
книга  містить  не  тільки  нариси  з  історії  Харківщини  як  частини  історії
Слобожанщини,  символіку  області,  але  й  розповіді  про  життєвий  шлях  і
досягнення  видатних  земляків,  які  були  удостоєні  звання  «Почесний
громадянин Харківської області».

Видання розраховано на широке читацьке коло – викладачів, студентів,
школярів, загалом усіх, хто цікавиться історією рідного краю та внеском у
його розвиток наших видатних земляків.

12. Рахлин  Ф.Д. Повторение  пройденного  :
воспоминания.  Ч.  1  /  Ф.Д.Рахлин.  –  Харьков  :  Права
людини, 2015. – 287 с. : ил.

Автору  этой  книги,  на  момент  ее  выхода  в  свет,
исполнилось 84 года. Из них в детстве и юности он в разное
время около десятка лет прожил в России, около 45 лет – в
Украине, а последние четверть века – в Израиле. Журналист,
педагог, писатель. Автор трех стихотворных сборников, ряда
мемуарных книг, критико-библиографических сборников, публицистических
статей.  Лауреат  израильской  литературной  премии  им.  В.Некрасова  «За
гуманизм творчества» (2014).

Книга «Повторение пройденного» – это воспоминания автора о жизни
его и его семьи, попавшей в мясорубку сталинских репрессий. Начав писать
воспоминания на рубеже своего сорокалетия, еще без малейшей надежды на
их  опубликование,  автор  решил  создать  правдивый  рассказ  о  событиях,
парадоксах и нелепостях своего времени, о быте и нравах эпохи. 

Большинство  сюжетов  связаны  с  Харьковом.  Часть  первая  –
хронологическое повествование о детстве и отрочестве рассказчика, о жизни
в эвакуации и параллельно – о трагедии его семьи.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

13. Рахлин  Ф.Д. Повторение  пройденного  :
воспоминания. Ч. 2, 3 / Ф.Д.Рахлин. – Харьков :  Права
людини, 2015. – 303 с. : ил.

Вторая  часть  –  очерки  нравов  ХХ  века  –  содержит
вереницу сюжетов, характерных для времени, начиная с 50-х
гг.  вплоть  до  конца  прошлого  столетия.  В  третьей  части,
«Лица», собраны портреты близких автору людей – простых
по  жизненным  занятиям,  каковою  была  его  бабушка  –
поденщица  Сара,  и  блестящих  интеллектуалов,  среди

которых его родная сестра поэт Марлена Рахлина, поэты и писатели Борис
Чичибабин, Юлий Даниэль, Рената Муха, Сильва Дарел-Рубашова (Англия),
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Шломо  Эвен-Шоан  (Израиль)  –  переводчик  на  иврит  произведений
писателей  России  и  Украины,  плеяда  вольнодумцев  и  диссидентов
советского времени, включая Г.Алтуняна, В.Недобору и других.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

14. Сойма Р.И. От Основы до Рима : очерк жизни и
творчества  А.В.Квитки  /  Р.И.Сойма.  –  Харьков  :
Типография «Мадрид», 2016. – 135 с. : ил.

Биографический  очерк  посвящен  жизни  и  творчеству
А.В.Квитки  (1850–1922/1923),  уроженцу  и  последнему
владельцу  фамильного  имения  Квиток  Основа  (сейчас  –  в
черте  г.  Харькова).  В  книге  представлены  ранее  не
публиковавшиеся архивные документы, материалы музейных
фондов, отрывки из мемуаров и писем, позволяющие проследить жизненный
путь  героя  –  прославленного  офицера,  писателя-беллетриста,  художника,
спортсмена, путешественника, винодела…

Приводятся сведения о семье А.В.Квитки, его друзьях, военной карьере
и литературной деятельности, рассказывается о местах проживания Андрея
Валериановича  в  Российской  империи  и  за  рубежом  (Основе,  Санкт-
Петербурге, Оренбурге, Туапсе, Сочи, Риме, Париже).

Пристальное внимание уделено судьбе сохранившихся до наших дней
памятников архитектуры – сочинской дачи и римской виллы Квитки, а также
принадлежавших ему произведений искусства и антиквариата.

В работе затронуты вопросы, касающиеся истории заселения бывших
квиткинских  владений  Аравии,  Москалевки,  Основы-Новоселовки,
Диканевки, показана роль А.В.Квитки как основателя пригородных поселков
к югу от Харькова в конце ХІХ в. – начале ХХ в.

Для историков, искусствоведов, краеведов и широкого круга читателей.

15. Шоломова  С.Б. Потревоженное  прошлое  /
С.Б.Шоломова. – Харьков :  Права людини, 2015. – 463 с. :
ил.

Это  книга  о  первом  российском  правозащитнике  –
В.Г.Короленко.  Название  ее  далеко  не  случайно.  Она
позволяет  хотя  бы  частично  воссоздать  эскизные  портреты
людей,  каждый из которых занимал в жизни  В.Г.Короленко
важное место, вспомнить о событиях, которые уже отшумели.

В процессе историко-библиографического поиска одни факты,  цепляясь за
другие, рождали необычную мозаичную картину прошлого. Известные факты
и события в жизни В.Г.Короленко наполнялись новым содержанием. А ранее
неизвестные волновали своим таинственным и внутренним смыслом.

Вся общественная и литературная деятельность писателя убеждает нас
в  том,  что  его  юношеская  мечта  –  быть  адвокатом,  чтобы  защищать
страдающих людей, – сбылась, хотя и не в традиционной, привычной форме.
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Краєзнавство

16. Школярику про Батьківщину. – Харків : Золоті
сторінки, 2015. – 23 с. : іл.

Видання (інтерактивна навчальна книга) спрямовано на
вирішення  окреслених  завдань  з  формування  у  молодших
школярів  патріотичних  почуттів  і  громадських  якостей.  За
формою  і  оформленням  воно  враховує  особливості
сприйняття, характерні для цієї вікової категорії; побудоване
як  абетка,  містить  короткі  змістові  тексти,  запитання  до
кожного тексту, цікаві ілюстрації, а також малюнки для розфарбування.

Видання призначено для дітей молодшого шкільного віку.
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ІСТОРІЯ КРАЮ

17. Вохмянин  В.К. Харьков,  1941-й.  Ч.  2.  Город  в
огне  /  В.К.Вохмянин,  А.И.Подопригора.  –  Харьков  :
Райдер, 2009. – 148 с.

Сражение  осени 1941  г.  на  Левобережной Украине  и
оставление  Харькова  –  кровавый  разгром  и  триумф
захватчиков?  Или  все-таки  успех  –  горький, неброский,
забытый, но в тот первый год войны бесконечно важный и

значимый? 
Истинный ход боев, суровая логика войны, реалии жизни харьковчан,

правда  об  эвакуации,  противоборство  «диверсанта  № 1»  И.Г.Старинова  и
немецких  саперов,  скрытые  страницы  истории  края,  подлинные  имена  и
биографии непосредственных участников событий. Рассмотрение этих и ряда
других вопросов базируется в книге на широком массиве неопубликованных
архивных материалов и воспоминаний очевидцев.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей боевых действий
1939–1945  годов,  кто  стремится  узнать  правдивую  историю  своего  края,
страны и народа.

18. Долбня  В.Т. Тысяча  четыреста  восемнадцать
дней  :  воен.  дневник  /  В.Т.Долбня  ;  Нац.  техн.  ун-т
«Харьков.  политехн.  ин-т».  –  Харьков :  Підручник НТУ
«ХПІ», 2013. – 195 с. : ил.

Книга содержит уникальные исторические материалы –
военные  дневники  очевидца  и  участника  событий  Великой
Отечественной  войны,  известного  ученого,  профессора
Национального  технического  университета  «Харьковский
политехнический  институт»  В.Т.Долбни.  Фотографии  и  документы
дополняют текстовые материалы.

Автор принадлежит к поколению, выстрадавшему войну,  героически
приближавшему Победу. 

Предназначена  для  тех,  кто  хочет  знать  правду  о  Великой
Отечественной войне, кому дорого героическое прошлое нашей страны.

19. Микке С. «Спи, Храбрый» в Катыни, Харькове и
Медном / С.Микке. Катынские медитации. Эссе и очерки
разных  лет  /  С.Филонова,  С.Микке.  –  Харьков  :  Права
людини, 2015. – 382 с. : фотоил.

Книга  Станислава  Микке,  варшавского  адвоката,
публициста  и  писателя,  трагически  погибшего  в
авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 г., и сборник

эссе  и  очерков  Светланы  Филоновой  отличаются  от  сотен  других  книг  о
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Катыни тем, что в фокусе их внимания находятся события,  происходившие
после 13 апреля 1990 г., когда официально была признана ответственность
НКВД СССР за Катынское преступление.

В  1991,  1994,  1995  и  1996  годах  Станислав  Микке  участвовал  в
эксгумациях  в  Катыни,  в  Харькове  и  в  Медном,  тщательно  фиксируя  всё
происходящее  и  свою  первую,  непосредственную  реакцию  на  события.
Иными словами, вел дневник, который потом стал книгой, выдержавшей три
польских издания и одно – на русском языке.

«Катынские медитации» – это мысли о проблемах, вскрытых правдой о
Катынском преступлении, которым автор попыталась придать читабельную
форму.  Книга  снабжена  также  календарем,  в  котором  шаг  за  шагом
отслеживается  история  Катынского  преступления,  чтобы  никто  не  увяз  в
паутине  мифов,  порожденных  сознательной  ложью  и  искренним
невежеством.

20. Первый день без войны. Дети войны о войне и
Победе / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В.И.Астаховой. –
Харьков : НУА, 2014. – 159 с. : ил.

В книге собраны воспоминания о войне и Дне Победы
тех,  кто  в  детском  возрасте  пережил  все  ужасы  военного
лихолетья  и  ликующее  осознание  Победы  над  немецко-
фашистскими  захватчиками.  Главный  интерес  всех
публикаций  состоит  в  том,  что  в  них  отражено  детское  восприятие  тех
далеких теперь событий,  которые в силу их особой значимости в судьбах
людей на всю жизнь отпечатались в памяти и самых маленьких, и тех, кто
встретил Победу уже будучи почти взрослым.

Работа  представляет  интерес  для  всех,  кто  интересуется  историей
Великой  Отечественной  войны,  кто  пытается  понять  и  оценить  с  высоты
сегодняшнего  дня  то  грозное,  великое  время  и  подвиг  великого  народа-
победителя. 

21. Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. –
Харьков : НУА, 2015. – 222 с. : ил.

В книге представлены материалы о солдатах и офицерах
Красной  армии,  захороненных  на  солдатском  кладбище  в
Харькове на улице Пушкинской, 102. Сведения, с которыми
знакомит  данное  издание,  собраны  членами  студенческого
поискового отряда Харьковского гуманитарного университета
«Народная  украинская  академия»,  участвующими  в  акции

«Слышим эхо войны».
Из более чем 500 фамилий, вписанных в надгробие мемориала, пока

удалось разыскать сведения о 179 погибших в боях за Харьков и умерших от
ран в харьковских госпиталях. Но даже эти скупые строчки потрясают своей
исторической  достоверностью  и  непереносимой  человеческой  болью,
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заставляют глубже понять, что было с нами на той войне и чего не было и,
главное, как предотвратить подобную трагедию в будущем.

Книга  посвящена  70-летию  Победы  над  нацизмом.  Читать
рекомендуется всем – и маленьким, и взрослым, и седым, уже хотя бы ради
того, чтобы лишний раз поклониться памяти тех, кто отдал свои жизни за
наше светлое будущее. 

22. Цебриков  Р.М. Путешествие  из  Петербурга  в
Харьков  /  Р.М.Цебриков  ;  Харьков.  нац.  ун-т  им.
В.Н.Каразина,  Ист.  фак.,  Каф.  историографии,
источниковедения и археологии, Вост.-регион. отд. Центра
памятниковедения  НАН  Украины  и  Укр.  о-ва  охраны
памятников истории и культуры. – Харьков : ХНУ, 2013. –
235 с. – (Джерелознавчі зошити).

Воспоминание  известного  российского  переводчика,
писателя  и  музыковеда  Романа  Максимовича  Цебрикова  (1763–1817)  о
путешествии из Петербурга в Харьков 1813–1814 гг.

Данный  выпуск  серии  «Джерелознавчі  зошити»  будет  интересен
историкам  и  источниковедам,  краеведам,  всем  тем,  кто  интересуется
историей Слободской Украины и Харькова.

Історія міст і сіл області 

23. Булига  А.М. Шевченківщина:  люди,  події,
факти  /  А.М.Булига.  –  Вид.  2-ге,  допов.  –  Харків  :  Вид.
Савчук О.О., 2013. – 599 с. : іл.

Друге,  доповнене  видання  книги  «Шевченківщина:
люди,  події,  факти»  розкриває  найголовніші  сторінки
історичного  минулого  нашого  краю  в  розрізі  кожного
населеного пункту і найбільших трудових колективів району. 

Видання підготовлено на численні прохання читачів  –
жителів Шевченківщини, а також тих вихідців краю, які нині проживають в
інших регіонах України, в країнах близького і далекого зарубіжжя.
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24. Волков М.Ю. Нарис з історії  Близнюківщини /
М.Ю.Волков. – Харків : Зебра, 2015. – 147 с.

Нарис з історії Близнюківщини висвітлює історію смт
Близнюки  та  сіл  Близнюківського  району  з  моменту
виникнення та до сьогодення. Також стисло розкрито історію
краю  до  появи  перших  населених  пунктів  до  1605  року.
Монографія  написана  у  художньо-публіцистичному  стилі.
Структура  видання  поєднує  інформативність  з  простотою,
логічністю і дохідливістю викладу. Кожен розділ поділено на підрозділи. У
монографії  використані  архівні,  публіцистичні,  матеріали  періодики,  крає-
знавчої  літератури,  публікацій  з  газет  та  спогади  очевидців  тощо.  Читач
знайде для себе чимало маловідомих фактів з історії Близнюківщини. У кінці
книги  додаються  списки  населених  пунктів  за  1863  р.  та  1911  р.  й
фотоматеріали.

Монографія припаде до душі кожному, кого цікавить історія рідного
краю.  Посібник  стане  в  пригоді  учням  загальноосвітніх  шкіл,  студентам,
учителям  для  підготовки  рефератів,  доповідей  та  тем  для  уроків  з
висвітлення історії рідного краю.

25. Зачепилівщина: працею і подвигами уславлена :
(історія р-ну в подіях і поколіннях). – Зачепилівка : ФОП
Волкова Н.А., 2015. – 183 с. : іл.

Книга зберігає  на  своїх сторінках бурхливу і  насичену
історію  Зачепилівського  району:  його  шляхи  і  досягнення
протягом  багатьох  років.  Згадуються  люди,  котрі  на  крутих
віражах випробувань і звитяг пестили, захищали рідну землю,

працею  праведною  робили  її  родючою,  квітучою,  щасливою,  щедрою  на
ужинки  і  достаток.  В  усі  часи  зачепилян  знали  як  творців,  талановитих
трудівників,  гідних  нащадків  козацького  роду,  людей  міцного  сільського
коріння  і  хліборобської  вдачі.  Вони  уславили  Зачепилівщину
найкоштовнішими  цінностями  –  невгасимими  подвигами  у  визвольній
боротьбі за краще життя, в боях з нацизмом часів Другої світової, талантами і
здобутками задля процвітання Харківщини – рідної України. 

26. Зміївщина  туристична /  [Зміїв.  район.  держ.
адмін.]. – [Б.м. : Б.в., 201–]. – 24 с. : іл.

Зміївський район є одним з найбільш мальовничих
куточків  Лівобережної  України.  Повноводий Сіверський
Донець,  ріки  Уди,  Мжа  і  численні  озера,  прибережні
«гірські кручі» і широкі тераси, вікові дубові гаї і соснові
бори,  квітучі  галявини  і  луки  –  усе  це  неповторні  природні  багатства
Зміївщини,  які  з  кожним  роком  збирають  дедалі  більше  прихильників
екотуризму з України та закордону. Туристичні маршрути на будь-який смак:
байдаркові  маршрути,  веломаршрути,  піший  туризм,  мотокроси,
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автомаршрути і  трофі-рейди,  риболовля.  … Національний природний парк
«Гомільшанські  ліси»;  храми  Зміївщини  (Спасів  скит,  Свято-Борисо-
Глібський  жіночий  монастир,  Христоріздвяний  храм,  Хресто-
Воздвиженський  храм,  Свято-Троїцький  храм);  етнодрайв  та  українська
колористика  («Масляна  на  Коропових  хуторах»,  «Івана  Купала  на
Зміївщині»).

27. Кегичівщино,  в  тобі душа  народу...  /  [Кегичів.
район.  держ.  адмін.,  Відділ  культури і  туризму].  –  [Б.м.  :
Б.в.], 2013. – 15 с.

Кегичівщина  –  це  прекрасний  край,  скарбниця  української
культури, колиска національної душі. Тут живуть щирі, талановиті
та самовіддані люди, які  наполегливо працюють задля добробуту
свого рідного краю. Тут у кожній  прозорій краплині води, у
кожному золотому колоску пшениці, у кожній квітці соняшника

бринить жива музика, що зачіпає найглибші, найтонші струни душі і надихає до
творчості,  яка  є  споконвічною  та  незмінною  для  українського  народу.
Культура — це наше єство, ми черпаємо з її джерела і наповнюємо його. Чим
ближче ми до нього,  тим більше ми  живі. Адже культурні надбання нашої
нації  і  у  щирій пісні,  і  у  запальному  танку, і  у барвистій вишиванці, і  у
візерунках  декоративного  розпису,  і  у  задушевній  музиці,  і  в  неповторному
зодчестві, і у наших серцях. В серцях усіх кегичан, в серцях, які б’ються, доки ми
відчуваємо, що ми – українці!

28. Козороз  О.Г.  Гордість  Лозівщини  –  моя
Катеринівка (події,  люди,  долі)  /  О.Г.Козороз.  –  Харків  :
Финарт, 2015. – 414 с. : іл.

«На карті Слобожанщини чимало населених пунктів з
назвою «Катеринівка». Але моя, рідна, близька така одна моя
колиска, моя любов – Катеринівка, що під Лозовою, чи Лозова
під Катеринівкою.

Я не  мав наміру (та  мабуть це  і  неможливо)  широко,  в  повній мірі
охопити весь пройдений шлях Катеринівки, її односельців. Він був довгий і
тяжкий,  він  був  глибокий  і  трагічний,  і  поряд  з  цим  він  був  творчий,
будівничий, усвідомлений, складний.

Подаю збірник статей, нарисів, спогадів, замальовок, надрукованих в
різні  часи,  архівні  матеріали про людей,  які  в  тяжких умовах повсякденної
напруженої та наполегливої праці перетворили наші поля в квітучий край, які
своєю  працею,  розумом,  умінням  творили  історію  і  повноправними
господарями увійшли в неї. Це практично, частинка нашої біографії. В даному
плані я виступаю не як автор усіх поданих матеріалів, а в основному як автор-
упорядник цієї книги. 

Багато із героїв цієї книги знайдуть і замальовки про себе, свою роботу,
інших, кого вже немає, згадаємо добрим, теплим словом, словом вдячності і
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пам’яті  за  їх  подвиги  на  фронтах  Великої  Вітчизняної,  роботі  в  тилу  на
відбудові  і  складемо їм  доземний уклін. Вони в нас, ми їх продовжувачі...
Нехай  відкриваються  нові  сторінки,  події,  факти,  що збагатили  героїчний
шлях нашого народу», – такими словами автор починає книгу.

29. Ручкин  Н.В. Соколово.  Записки  краеведа  :
(краевед. очерк) / Н.В.Ручкин ; Змиев. район. гос. админ. –
Балаклея : Балдрук, 2006. – 87 с.

Основная  направленность,  идея  очерка  состоит  в  том,
чтобы  показать  какие  в  то  время  были  боевое  братство,
фронтовая дружба солдат и офицеров, что все в человеке было
подчинено  основной  цели  –  борьбе  с  фашизмом.  Раскрыть

внутренний мир бойца, почувствовать душу солдата и увидеть, что многие из
них представляли собой всестороннюю личность с большими интересами и
духовными  запросами.  Написанию  очерка  предшествовала  напряженная
работа  с  источниками,  изучение  документов  в  архивах,  встречи  с
участниками  войны,  сотрудниками  музеев  и  библиотек,  очевидцами
описываемых событий, краеведческие поездки по местам боевых действий.

30. С  любовью  о малой  родине  :  поселок  Бабаи:
страницы истории  и  современность  /  Н.Я.Приз  [и  др.].  –
Харьков : Золотые страницы, 2015. – 295 с. : ил.

В  издании  отражены  страницы  истории  поселка  Бабаи
Харьковского  района,  включены  персоналии  выдающихся  и
известных  земляков,  а  также  современников,  жизнь  которых
связана с этим населенным пунктом Харьковщины. Приведены
материалы,  посвященные  деятельности  поселкового  совета  и  его
структурных  подразделений,  рассказ  о  местных  достопримечательностях,
стихи местных авторов.

Для широкого круга читателей.

31. Служение долгу и делу : Волчанщина: страницы
истории  и  день  сегодняшний.  –  Харьков  :  Золотые
страницы, 2015. – 159 с. : ил.

В  издание  включены  отрывки  из  воспоминаний
выдающихся  политических  и  исторических  личностей,
посвященные деятельности председателя Волчанского уезда
Харьковской  губернии,  известного  земского  деятеля
В.Г.Колокольцова,  а  также  статистические  данные,

характеризующие состояние образования, здравоохранения в уезде в конце
ХІХ – начале ХХ века.

В  отдельный  раздел  внесены  материалы  по  истории  Волчанщины,
поданные  в  хронологической  последовательности,  сведения  об  известных
личностях – уроженцах района.
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Очерк  о  Волчанском  агрегатном  заводе  посвящен  45-летию
крупнейшего промышленного предприятия нашего города.

Для широкого круга читателей, историков, краеведов.

32. Стежина  в  ріднім краї.  –  Харків  :  ФОП
Стеценко І.І., 2014. – 223 с. : іл.

У  краєзнавчій  збірці  йдеться  про  героїчну  звитягу
наших земляків на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. та не менш доблесну працю героїв тилу по відбудові
народного  господарства  Ізюмщини  в  повоєнний  час.  В
основу  видання  лягли  витяги  з  архівних  документів  та
спогади жителів Ізюмського району.

Книга адресована широкому колу читачів.

33. Чугуев: город, который мы любим = Chuguyiv:
the  town  we  are  in  love  with.  –  2-е  изд.  –  Харьков  :
Золотые страницы, 2015. – 111 с. : ил.

Издание  посвящено  одному  из  старейших  городов
Харьковщины  –  Чугуеву.  Это  город  славной  истории  и
традиций,  один из промышленных и культурных центров

области.
Страницы  фотоальбома  знакомят  с  памятниками  архитектуры  и

достопримечательностями, улицами и площадями города, местами отдыха, а
также его жителями, которые любят свой родной город и прилагают усилия
для его дальнейшего развития.

Для широкого круга читателей.
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ПРИРОДА

34. Птицы  бассейна  Северского Донца.  Вып.  12  /
Харьков.  нац.  ун-т  им.  В.Н.Каразина,  НИИ  биологии
Харьков. нац. ун-та им. В.Н.Каразина, Сев.-Вост. отд-ние
Укр. орнитолог. о-ва им. К.Ф.Кесслера, Рабочая группа по
изучению  и  охране  птиц  бассейна  Северского  Донца.  –
Харьков : Точка, 2014. – 309 с. : схем.

Сборник  посвящен  памяти  выдающегося  украинского
орнитолога  Татьяны  Борисовны  Ардаматской  (1927–2011).  Он  включает
материалы конференции (8-10 окт. 2010 г., биостанция «Ивановка», Луганс.
нац. ун-т им. Т.Г.Шевченко) и совещания (1 дек. 2011 г., Харьков. нац. ун-т
им. В.Н.Каразина).

В сборнике собраны работы, характеризующие фауну и население птиц
региона,  периодические  явления  их  жизни,  особенности  экологии  и
распространения отдельных групп и видов, экологические связи птиц и их
поведение.  Детально  рассмотрены  вопросы  экологии  размножения  и
особенности распространения хозяйственно ценных и редких видов птиц –
водоплавающих, дневных хищников, воробьиных.

Для  орнитологов,  экологов,  студентов  и  преподавателей  вузов,
сотрудников природоохранных служб и охотничьего хозяйства,  любителей
природы.
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НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ

35. Бюджет  города  Харькова в  контексте
финансовой  децентрализации (исполнение  за  2015  год)  /
Департамент бюджета и финансов Харьков. гор. совета. –
Харьков : Золотые страницы, 2016. – 140 с.

Информационно-аналитические  материалы
представляют  детальный  анализ  исполнения  доходов  и
расходов  бюджета  города  Харькова  в  разрезе

функциональной  классификации  в  условиях  инноваций  бюджетного  и
налогового законодательства, направленных на внедрение децентрализации в
финансовой сфере.

Данные материалы предназначены для  работников  органов  местного
самоуправления,  депутатов,  руководителей  бюджетных  учреждений  и
организаций,  деятельность  которых  связана  с  использованием  средств
бюджета Харькова, преподавателей и студентов высших учебных заведений,
широкого круга читателей.

36. Бюджет  города  Харькова на  2013  год  /
Департамент бюджета и финансов Харьков. гор. совета. –
Харьков : Золотые страницы, 2013. – 427 с.

Издание  представляет  собой  материалы  по
формированию  проекта  бюджета  города  Харькова  на  2013
год  с  учетом  требований  Бюджетного  кодекса  Украины  и
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. Практика  інноваційних  розробок у  сфері
територіально-просторового  розвитку  міст  і  регіонів  :
монографія  /  під  заг.  ред.  В.Т.Семенова,  І.Е.Линник  ;
Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.М.Бекетова.  –
Харків : ХНУМГ, 2016. – 300 с.

У  монографії  представлені  деякі  укрупнені  напрями
наукових  розробок  кафедри  міського  будівництва
Харківського  національного  університету  міського

господарства  ім.  О.М.Бекетова.  Розкриваються  переваги  створення
тимчасових  творчих  колективів,  концептуальні  та  стратегічні  проекти  з
проблем розвитку  та  реформування  міст,  перспективні  напрямки розвитку
великих  міст  регіонів:  керована  агломерація,  інтерагломерація
транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і
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ліквідації  можливих  руйнувань,  перспективи  інноваційного  розвитку
енергозбереження  та  енергоефективність  міського  будівництва,
редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості.

Монографія  призначена  для  наукових  робітників,  викладачів  і
співробітників ВНЗ, студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво»
та «Архітектура».

38. Харьковское  конструкторское  бюро по
машиностроению  имени  А.А.Морозова  =  Kharkiv
Morozov Machine Building Design Bureau.  –  [3-е  изд.].  –
Харьков : Синтез, 2002. – 176 с. : ил.

Книга  посвящена  истории  одного  из  ведущих
конструкторских  бюро,  занимающихся  разработкой
бронетанковой  и  специальной  техники.  На  страницах  издания  в
хронологическом порядке описан 75-летний путь развития знаменитого КБ.
Исторический  обзор  дополнен  обширным  разделом,  содержащим
фотографии,  чертежи  и  тактико-технические  характеристики  различных
разработок ХКБМ. Язык издания – русский и английский.
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СПОРТ

39. Олейник Н.А. История физической  культуры и
спорта на Харьковщине.  Т.  4:  1993–2011 /  Н.А.Олейник,
Ю.И.Грот. – Харьков : Золотые страницы. – 2012. – 331 с. :
ил.

В  четвертом  томе  монографии,  подготовленной
специалистами  одного  из  ведущих  спортивных  вузов
страны,  представлен хронологический обзор развития спорта

на Харьковщине в 1993–2011 годах. В частности, изложены интереснейшие
материалы  об  известных  харьковских  спортсменах,  их  достижениях  в
отечественном  спорте  и  победах  на  Олимпийских  играх.  Представлены
сведения об их жизни и спортивной деятельности на Слобожанщине.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

40. Уже полвека длится гейм! / Харьков. нац. ун-т им.
В.Н.Каразина,  Нац.  теннис.  центр  ТК  «Уникорт».  –
Харьков : Золотые страницы, 2013. – 111 с. : ил.

Вот  уже  полвека  теннисный  клуб  университета
соседствует с его главным корпусом. Ректорат вуза активно
поддерживает клуб на всех этапах его становления и развития,
благодаря  чему  «Уникорт» вырос  до  Национального
теннисного центра Украины.

С  подачи  Клуба  развитие  тенниса  получило  новый  импульс  и  в
Харькове.  Теннис перестал бить уделом избранных, на корты потянулись
тысячи  людей  разного  возраста  и  профессий.  Вслед  за  возросшей
массовостью появились спортивные результаты. Первыми ласточками здесь
оказались  воспитанники  «Уникорта».  Выпускник  филологического
факультета Д.Поляков неоднократно становился победителем и призером
престижных  турниров,  успешно  выступал  в  составах  сборных  СССР,  а
затем  Украины  в  матчах  Кубка  Дэвиса.  Т.Перебийнис,  пройдя  школу
«Уникорта», уже в юном возрасте громко заявила о себе на Уимблдоне, в
Открытом  чемпионате  США  и  других  турнирах,  дважды  представляла
Украину на Олимпийских играх.

Сотни  студентов  регулярно  обучаются  теннису  в  рамках
академических  занятий  по  физическому  воспитанию.  Не  отстают  и
преподаватели,  которые на время занятий в теннисной  «аудитории» сами
становятся учениками, а  по большому счету – уже не представляют своей
жизни без тенниса. И это тоже огромная заслуга «Уникорта».
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ

41. У  пошуках  істини. Господарський  суд
Харківської  області.  25  років  /  В.Усатий  [та  ін.].  –
Харків : Дім Реклами, 2016. – 271 с. : іл.

У  2016  році  господарському  правосуддю  в  Україні
виповнюється 25 років. Історія розвитку вітчизняної системи
господарських  судів  нерозривно пов’язана  зі  становленням

України як демократичної правової держави із ринковою системою.
За сторінками цієї книги стоять історії життя людей, по-справжньому

відданих своїй справі. Саме завдяки їх професіоналізму та самовідданій праці
Україна  здобула  ефективну  систему  господарських  судів,  якою  можна
пишатися.

42. Харківська обласна  рада VI скликання  /  за  заг.
ред. С.І.Чернова. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 199 с. :
іл.

У виданні зібрані матеріали різнопланової тематики, які
характеризують не тільки роботу Харківської обласної ради за
період каденції з  листопада 2010 року до жовтня 2015 року,
але  й  надають  інформацію  про  персональний  склад
депутатського  корпусу,  склад  на  роботу  депутатських  фракцій,  груп,
постійних  комісій,  виконавчого  апарату  ради,  а  також  Асоціації  органів
самоврядування Харківської області.

Видання розраховано на широке коло читачів – науковців, працівників
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться
становленням та розвитком місцевого самоврядування в Україні.

Військові училища, академії

43. Андреев  Ф.М. Выдающиеся  личности  Военной
инженерной  радиотехнической  академии
противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова : страницы
истории  (к  75-летию  ВИРТА  ПВО  им.  Л.А.Говорова)  /
Ф.М.Андреев,  С.В.Добрынин.  –  Харьков :  Типография
«Мадрид», 2016. – 174 с. : ил.

В книге идет речь о выдающихся личностях, благодаря
которым  писались  славные  страницы  истории  ВИРТА ПВО

им. Л.А.Говорова.
Впервые  представлены  биографии  начальников  Высшей  военной

школы ПВО Красной Армии – предшественницы академии, информация о
выпускниках – главных конструкторах радиолокационных систем различного
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назначения,  страницы  жизненного  пути  выдающихся  спортсменов.
Рассказано о подвигах Героев Советского Союза, работавших или учившихся
в академии, лауреатах Ленинской и Государственной премий. Значительное
место  занимают  сведения  об  известных  военных  деятелях,  заслуженных
ученых,  педагогах  и  воинах-интернационалистах,  имеющих  две  боевые
награды за оказание помощи народам других стран в борьбе за их свободу и
независимость, воспитанниках академии с необычной судьбой.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ В КРАЇ. ОСВІТА

44. Вісник  Національного  технічного університету
«ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38. Актуальні проблеми історії
України / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків
: НТУ «ХПІ», 2015. – 149 с.

Збірник  наукових  праць.  Серія  «Актуальні  проблеми
історії України».

45. Дорогу осилит идущий... : монография / под общ.
ред.  Е.В.Астаховой  ;  Нар.  укр.  акад.  –  Харьков  :  НУА,
2015. – 645 с. : ил.

Книга  посвящена  25-летнему  юбилею  Харьковского
гуманитарного  университета  «Народная  украинская
академия». Анализируется деятельность НУА за четверть века
ее  существования,  раскрываются  факторы,  способствующие
успешному становлению и развитию единственного в Украине

учебно-научного комплекса непрерывного образования.
Предназначена  для  всех  интересующихся  проблемами  развития

современного образования.

46. Друганова О.М. Внесок інтелігенції Слобідського
краю  у  розвиток  національної  освіти  (історико-
педагогічний  аспект)  :  монографія  /  О.М.Друганова,
І.І.Мартиненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди.
– Харків : ХНАДУ, 2015. – 210 с.

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази
проаналізовано  соціально-педагогічні  передумови  розвитку
проблеми  національної  освіти  учнівської  молоді;  визначено  внесок
прогресивної  педагогічної  громадськості  ХІХ  ст.  у  розробку  теоретичних
засад  національної  освіти.  Обґрунтовано  та  охарактеризовано  досвід
діяльності  передової  інтелігенції  Слобожанщини,  яка  значно  вплинула  на
упровадження ідеї національної освіти у практику вітчизняного шкільництва
у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні
форми та напрямки.

Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам
та всім тим, кого цікавить історико-педагогічна наука. 
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47. Економічна наука в Харківському університеті :
колектив.  монографія  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна. –  Вид.  2-ге,  перероб.  та  допов.  –  Харків  :
ХНУ, 2013. – 371 с. : портр. 

У  монографії  висвітлено  питання  розвитку  економічної
науки  в  Харківському  університеті.  Робота  присвячена
знаменній  даті  університету  –  його  210-річчю,  святкування

якого відбудеться у 2014 році. 
У  2013  році  відзначає  80-річний  ювілей  і  один  із  його  провідних

факультетів  –  економічний.  Саме  він  є  продовжувачем  традицій  розвитку
економічної науки, що була започаткована ще в імператорському університеті.

Історичний  аспект  погляду  в  монографії  щільно  переплітається  з
логічним.  Економічну  теорію  і  практику  представлено  відомостями  про
видатних  вчених,  які  здійснили  значний  внесок  у  розвиток  вітчизняної  та
світової економічної думки. 

Монографія розрахована на широке коло вчених, викладачів, наукових
працівників,  студентів,  які  вивчають  історію економічних наук,  економічну
науку в цілому.

48. Журило  Д.Ю. Становление  и  развитие
Харьковского технологического института в конце XIX –
начале XX веков : монография / Д.Ю.Журило ; Нац. техн.
ун-т  «Харьков.  политехн.  ин-т».  –  Харьков  :  Підручник
НТУ «ХПІ», 2016. – 263 с. : ил.

Научная  монография  предназначена  для  студентов
высших  учебных  заведений  гуманитарного  и  технического
направления.  Рассмотрены  важнейшие  события  из  истории  открытия,
становления  и  развития  Харьковского  Практического  Технологического
института в дореволюционный период. Показаны причины переименования
вуза  в  Харьковский  Технологический  институт,  а  со  временем  –  в
Харьковский  технологический  институт  Императора  Александра  ІІІ.
Приведены биографии выдающихся педагогов и ученых, которые работали в
ХПТИ и создавали его историю. Описаны результаты оригинальных работ,
выполненные под руководством великих ученых и педагогов. 

Предложенный  материал  может  быть  использован  при  изучении
важнейших  вопросов  истории  отечественного  высшего  образования,  при
курсовом и дипломном проектировании. 
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49. Зеленська  Л.Д. Рада  факультету:  історія  та
сучасність : монографія /  Л.Д.Зеленська, Т.О.Разуменко ;
Харків.  нац.  пед.  ун-т  ім.  Г.С.Сковороди.  –  Харків  :
ХНАДУ, 2015. – 139 с.

У  монографії  на  основі  широкої  джерельної  бази
здійснено  ретроспективний  аналіз  генези  діяльності
факультетських  рад  в  зарубіжній  і  вітчизняній  системі

університетської  освіти;  обґрунтовано етапи та виявлено провідні  тенденції
діяльності факультетських рад університетів України другої  половини XIX
ст.;  схарактеризовано  напрями  їх  організаційно-педагогічної  діяльності:
участь  у  організації  навчально-виховного  процесу;  проведення  наукової
атестації,  стимулювання  викладачів  і  студентів  до  наукових  занять,
формування  професорсько-викладацького  складу  факультету;  визначено
перспективи використання прогресивного досвіду організаційно-педагогічної
діяльності факультетських рад другої половини XIX ст. у сучасних умовах.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів
–  усіх,  кого  цікавлять  питання  становлення  й  розвитку  університетської
освіти в Україні.

50. Крок у майбутнє: 2011–2015 роки : до 85-річчя з
дня  створення  Харків.  нац.  екон.  ун-ту  ім.  С.Кузнеця  /
Харків.  нац.  екон.  ун-т  ім.  С.Кузнеця.  –  Харків  :  Золоті
сторінки, 2015. – 219 с. : іл.

Видання  є  продовженням  низки  робіт,  в  яких
узагальнено  досвід  реформ  у  академічні  діяльності
Харківського  національного  економічного  університету  ім.
С.Кузнеця. У монографії  проаналізовано досвід із перебудови навчального
процесу,  науково-дослідної  діяльності,  виховної  роботи  на  інноваційних
засадах,  які  відповідають  стратегічні  цілі  створення  університету  для
суспільства знання. 

Розглядаються  проблеми  практичної  реалізації  принципів
студентоцентричного  підходу,  компетентнісного  навчання  інтегральної
інформації. Приділено увагу проблемам інтеграції у світовий освітній простір
та формування іміджу економічного університету.

Рекомендовано педагогам, науковцям, студентам, усім, хто цікавиться
проблемами реформування вищої освіти в Україні.
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51. Науковий  простір  валеологічної школи
Харківського  національного  університету  імені
В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук,
професора  М.С.Гончаренко  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2013. – 139 с. : іл.

Видання  присвячено  історії  розвитку  творчого  шляху
наукової  валеологічної  школи  Харківського  національного
університету  імені  В.Н.Каразіна  та  її  керівника  –  доктора

біологічних наук Марії Степанівни Гончаренко.

52. Національний  фармацевтичний  університет =
National University of Pharmacy. – Харків : Фактор, 2016. –
107 с. : іл.

Довідкове  видання  включає  інформацію  про  учбовий
заклад – структуру НФАУ та його матеріальну базу,  Вчену
раду  університету  та  викладацький  склад,  спеціальності
НФАУ та їх коледж, факультет з підготовки іноземних громадян тощо. 

53. Національний  юридичний  університет імені
Ярослава Мудрого. 1804–2014. – Харків : Право, 2014. – 615
с. : іл.

Видання  присвячено  210-річчю  Національного
юридичного  університету  ім.  Я.Мудрого,  який  був  і
залишається одним із провідних сучасних навчальних закладів
України.

У  роботі  висвітлюються  історичні  традиції,  імена  та
праці славетних вчених, які зробили вагомий внесок у становлення науки і
державності  України.  Дається  детальна  характеристика  наукового,
навчального, виховного, господарсько-фінансового, організаційного та інших
напрямків діяльності й розвитку Університету.

54. Партнёрство ради  будущего :  монография /  под
общ. ред. Е.В.Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : НУА,
2016. – 235 с.

В  монографии  представлены  результаты  научных
исследований и практических разработок, полученных в ходе
многолетнего  социального  эксперимента  по  выявлению
наиболее  эффективных  форм  сотрудничества  между
инновационным  учебным  заведением  и  родителями
обучающихся в нем студентов.

Подобного  рода  публикации  пока  появляются  в  отечественной  и
зарубежной  литературе  крайне  редко.  В  этом  смысле  книга  является
уникальной  и  представляет  несомненный  интерес  для  самой  широкой
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читательской  аудитории,  но  в  первую  очередь  для  родителей  и
преподавателей средней и высшей школы.

55. Почесні члени Харківського університету : біогр.
довід. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ,
2015. – 355 с. : портр.

Біографічний  довідник  містить  біографії  Почесних
членів  та  Почесних  докторів  Харківського  університету  за
весь  період  його  існування  (1804–2014),  а  також  короткі
бібліографічні  відомості  про  літературу,  де  йдеться  про  їх
життя та діяльність.

Довідник  розрахований  на  істориків,  краєзнавців,  викладачів  вузів,
учителів,  а  також  усіх,  хто  цікавиться  історією  вищої  освіти  України  та
Харківського університету.

56. Професори  Національного  юридичного
університету  імені  Ярослава Мудрого.  –  Харків  :  Право,
2014. – 191 с. : іл.

Національний юридичний університет ім.  Я.Мудрого –
самоврядний  (автономний)  державний  вищий  юридичний
навчальний заклад  IV рівня акредитації,  один із найстаріших
вузів України. Університет має славні традиції, що зберігалися і
розвивалися багатьма поколіннями  вчених-професорів, які зробили вагомий
внесок у  розвиток  юридичної  освіти,  науки  та  юридичної  практики.  Це  і
стало  поштовхом для  видання  книги «Професори  Національної  юридичної
академії України ім. Я.Мудрого» з нагоди  200-річчя Національної юридичної
академії України ім. Я.Мудрого.

Це  видання  присвячено  210-й  річниці  Національного  юридичного
університету ім. Я.Мудрого.

57. Становлення  та  розвиток фізичного  виховання  і
спорту  в  Національному  юридичному  університеті  імені
Ярослава  Мудрого  :  до  210-річчя  Нац.  юрид.  ун-ту  ім.
Ярослава  Мудрого  та  80-річчя  каф.  фіз.  виховання  :
монографія  /  Нац.  юрид.  ун-т  ім.  Я.Мудрого.  –  Харків  :
Право, 2014. – 163 с. : іл.

У  виданні  висвітлюються  історія  та  сьогодення  кафедр
фізичного  виховання  та  спортивних  клубів  Національного

юридичного університету ім. Я.Мудрого.  Кафедра фізичного виховання як
самостійний  структурний  підрозділ  була  створена  у  1934  році  внаслідок
реорганізації  кафедри  військової  підготовки.  Створення  80  років  тому
кафедри  фізичного  виховання  започаткувало  новий  напрям  навчального
процесу, який став невід’ємною складовою педагогічної  та наукової історії
Університету.  Монографія  присвячена  викладачам,  співробітникам  та
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студентам,  які  вписали  славетні  сторінки  в  історію  кафедр  фізичного
виховання,  спортивних  клубів  й  Університету  протягом  80-річної  історії
існування кафедри.

Розраховано на студентів, викладачів та широке коло читачів.

58. Таций В.Я. Времена жизни / В.Я.Таций. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Харьков : Право, 2015. – 187 с. : ил.

Дополненное  издание  книги  воспоминаний  академика
Национальной  академии  наук  Украины,  президента
Национальной  академии  правовых  паук  Украины,  ректора
Национального  юридического  университета  им.  Я.Мудрого,
Героя Украины Василия Яковлевича Тация «Времена жизни»
охватывает череду эпох последних семи с половиной десятилетий.

Автор увлекательно рассказывает об истории своей семьи, о военном и
послевоенном  детстве,  трудовой  юности.  Книга  повествует  о  том,  как
складывался  его  путь  в  науку  и  развивалась  его  Alma mater –  ведущий
юридический вуз страны, о создании у и развитии Национальной академии
правовых  паук  Украины,  встречах  с  выдающимися  государственными
деятелями Советского Союза, Украины и других стран. В воспоминаниях
представлены  личностные  оценки  и  размышления  ученого  о  наиболее
актуальных  общественно-политических  событиях  современной  истории  и
становления независимого Украинского государства.

Издание дополнено рассказом о событиях последних пяти лет в жизни
автора,  как  непростых  и  тревожных,  так  светлых  и  счастливых. Книга
написана для близких автору людей, друзей и тех, с кем ему довелось вместе
трудиться.

59. Троцко  А.В. Теорія  та  практика  організації
розвивального  навчання  молодших  школярів  на
Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко,
В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. –
Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

У  монографії  на  основі  широкої  джерельної  бази
проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших
школярів  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства;

охарактеризовано  витоки  ідей  розвивального  навчання;  науково
обґрунтовано  етапи  становлення  та  розвитку  системи  розвивального
навчання  учнів  початкової  школи  на  Харківщині  в  60-90-ті  рр.  ХХ  ст.;
окреслено  перспективи  творчого  використання  педагогічних  ідей  минулих
років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.
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60. Харківський  інститут  інженерів комунального
будівництва. 1941–1945. – Харків : Золоті сторінки, 2015. –
275 с. : іл. – (Сторінки історії Харківського національного
університету міського господарства ім. О.М.Бекетова).

У  виданні,  присвяченому  70-й  річниці  завершення
Другої  світової  війни,  висвітлено  сторінки  історії  ХІІКБ
періоду  1941–1945  рр.  (нині  ХНУМГ  ім.  О.М.Бекетова).
Оглянуто пройдений колективом університету шлях у складний період історії
країни.  У персоналіях подано відомості  про солдат Перемоги,  ветеранів  –
співробітників різних років. Досліджено долі студентів та випускників ХІІКБ
1941 року. Висвітлено розвиток студентського пошукового руху.

Дослідження  проведено  на  базі  музейних  і  архівних  фондів
університету та значної кількості  друкованих джерел, уперше введених до
наукового обліку.

Для широкого кола читачів.

61. Харківський  національний  університет імені
В.Н.Каразіна : хроніка подій (1991–2014 рр.) / Харків. нац.
ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 91 с.

Видання  містить  перелік  найважливіших  подій,  що
стосуються наукової,  освітньої,  культурної,  спортивної сфер
життя  Харківського  національного  університету  ім.
В.Н.Каразіна,  а  також  фіксують  кадрові  призначення,
отримання  почесних  відзнак  і  комемораційні  практики

університету  за  період  1991–2014  років.  Видання  розраховано  на  вчених,
студентів та всіх, хто цікавиться історією Харківського університету.

62. Харківський університет і українська культура :
до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім.  В.Н.Каразіна :
монографія / за ред. Ю.М.Безхутрого ; Харків. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 295 с. : іл.

Колективна  студія  присвячена  дослідженню  впливу
Харківського університету на розвиток української культури в
ХІХ – на початку ХХІ ст. Автори приділяють головну увагу
питанням  зародження  українського  національного  відродження  на
Слобожанщині,  формуванню  наукового  українознавства,  особливостям
культурно-освітньої  діяльності  викладачів  та  випускників  університету
впродовж його понад 200-літньої історії.

Книга  може  бути  корисною  не  тільки  для  науковців,  викладачів  і
студентів,  а  й  для  усіх,  хто  цікавиться  проблемами  історії  Харкова,
Слобожанщини та України.
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63. Чувпило  О.О. Розвиток  сходознавства  в
Харківському університеті (1805–2015 рр.) / О.О.Чувпило,
Л.О.Чувпило ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків
: ХНУ, 2015. – 529 с.

У виданні вміщені кращі твори, написані в останні роки,
доктора  історичних  наук,  професора  кафедри  нової  та
новітньої історії Харківського національного університету ім.

В.Н.Каразіна Олександра Олександровича Чувпила – видатного харківського
індолога,  фундатора  української  національної  індології,  який  увійшов  до
десяти  провідних  індологів  світу,  та  визначної  дослідниці  історії
харківського  та  українського  сходознавства,  завідувачки  кафедри
міжнародних  відносин  Інституту  сходознавства  та  міжнародних  відносин
«Харківський  колегіум»,  кандидата  історичних  наук,  доцента  Лідії
Олександрівни Чувпило.

Книга  може  бути  корисною  сходознавцям,  історикам,  історикам
сходознавства, індологам, усім тим, хто цікавиться історією Індії, Пакистану
та Бангладеш.

64. Чурилов  А.Е. Взгляд  сквозь  годы:  помнить  и
дружить! : воспоминания / А.Е.Чурилов ; Харьк. нац. ун-т
им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2013. – 97 с.

В  книге  автор  рассказывает  об  учебе  в  Харьковском
государственном  университете  им.  А.М.Горького,  о
жизненном  пути,  пройденном  им  и  его  однокурсниками,
делится  своими  размышлениями  о  времени,  в  котором  им
пришлось  жить.  Лейтмотив книги  –  дружба,  взаимоподдержка  и  верность
студенческому братству, сохраненные и пронесенные бывшими студентами
через  десятилетия.  Автор  стремится  не  только  рассказать  о  различных
событиях  своей  и  чужой  жизни,  но  и  передать  другим,  прежде  всего
молодым людям, свой жизненный опыт. Книга написана в живой, свободной
манере, хорошо иллюстрирована.

Для специалистов-историков, широкого круга читателей.
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

65. Бібліотечна  журналістика :  метод.  матеріали  до
курсу / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка, Харків.
обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків : ХДНБ,
2015. – 285 с.

Методичні  матеріали,  підготовлені  фахівцями  ХДНБ
ім.  В.Г.Короленка,  призначені  для  бібліотекарів,  які
опановують ази журналістики. У межах реалізації проекту
«Школа бібліотечного журналіста» передбачено засвоєння її

учасниками методів, прийомів, засобів журналістської діяльності та набуття
практичних  навичок  з  таких  напрямків:  взаємодія  бібліотек  із  засобами
масової  інформації, бібліотечна преса, теле- і радіожурналістика, інтернет-
журналістика,  фотожурналістика.  Особливу  увагу  приділено  жанрам
журналістики,  їх  специфіці  в  електронному  середовищі,  використанню
інтернет-сервісів і каналів для формування бібліотечних ЗМІ.

Посібник, що містить підготовлені фахівцями ХДНБ ім. В.Г.Короленка
методичні матеріали, стане у пригоді бібліотекарям-практикам та студентам
ВНЗ культури.

66. Короленківські  читання  2014.  «Бібліотеки,
архіви,  музеї:  формування  цифрового  регіонального
простору» : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. (м.
Харків, 8 жовт. 2014 р.). – Харків : ХДНБ, 2015. – 288 с.

Збірник  містить  доповіді  та  повідомлення  XVII
міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські
читання  2014»,  присвяченої  темі  «Бібліотеки,  архіви,  музеї:
формування цифрового регіонального простору». Висвітлено
питання, розглянуті на  пленарному засіданні конференції, першій секції, на
тему  «Цифровий  контент  бібліотек,  архівів,  музеїв  у  контексті  інтеграції
культурних і наукових надбань людства», та другій – «Документні пам’ятки у
бібліотеках, архівах, музеях: регіональний цифровий вимір».

Видання  розраховано  на  фахівців  бібліотечної  справи  та  інших
працівників сфери соціальних комунікацій.
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67. Пам’ятки  античної  культури у  фондах  ХДНБ
імені В.Г.Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-
II ст. до н.е. : колекція О.В.Горілого / Харків. держ. наук.
б-ка ім. В.Г.Короленка. – Харків : ІРІС, 2015. – 119 с. : іл.

Видання містить  опис та  фотознімки раритетів  ХДНБ
ім. В.Г.Короленка – пам’яток античної культури з її фондів.
Репрезентовано  давньогрецькі  текстові,  зображувальні  та

зображувально-текстові керамічні клейма 4-2 ст. до н.е. з колекції професора
О.В.Горілого,  подарованої  ним  бібліотеці  протягом  2011–2013  років.
Унікальна  колекція  О.В.Горілова  є  єдиним  зібранням  документальних
пам’яток  цього  виду  –  епіграфічних  джерел  з  історії  Давньої  Греції  та
заснованих  греками  колоній,  міст-держав  Причорномор’я  у  бібліотечних
фондах України.

Наукове видання призначено історикам, археологам мистецтвознавцям,
бібліотекознавцям,  культурологам,  спеціалістам  з  античної  культури,
музейної справи.

68. Харківській  державній  науковій бібліотеці  ім.
В.Г.Короленка – 125 років /  Держ.  закл.  «Харків.  держ.
наук. б-ка ім. В.Г.Короленка». – Харків : РА «ІРІС», 2011.
– 46 с. : іл.

«Майбутнє народжується в бібліотеках.  І  від того,  як
пощастить  у  житті,  зустрінеться  на  Вашому  життєвому
шляху  маленька  сільська  бібліотека  чи  велика  наукова,
залежить Ваше майбутнє. Бібліотека допомагає мислити, тут
народжуються вчені,  поети, відбуваються зустрічі  поколінь, сучасна думка
переплітається з вічними істинами і від того світ стає більш різноманітним і
кольоровим.

Харкову поталанило – місто має унікальну Бібліотеку, яка є не просто
сховищем  земної  мудрості,  вона  інтелектуально  зростила  кілька  поколінь
харків’ян,  визначивши  їхній  особистий  шлях  у  світовому  океані  знань,
подарувавши  їм  радощі  відкриттів,  навчивши  використовувати  досвід
минулого і моделювати майбутнє.

125-річна  історія  Харківської  державної  наукової  бібліотеки  ім.
В.Г.Короленка – це історія успіху, помноженого на іспити долі. Таких іспитів
у  житті  Бібліотеки  було  дійсно  багато,  але  вона  завжди  високо  тримала
планку  любові  до  своїх  найкращих  у  світі  читачів,  серед  яких  багато
видатних  учених,  громадських  діячів,  навіть  Нобелівських  лауреатів,  і
завжди  йшла  попереду  прогресу.  І  сьогодні  Бібліотека  готова  щодня
приєднувати  нових  читачів  до  світу  цивілізованої  культури,  що  розвиває
гострий  розум  і  наповнює  життя  високим  сенсом»,  –  В.Д.Ракитянська
(директор бібліотеки). 
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69. Шалыганова  А.Л. Правление  Харьковской
общественной библиотеки, 1885–1918 : биобиблиогр. слов. /
А.Л.Шалыганова. – Харьков : Вид-во Федорко, 2016. – 327
с. : портр.

Справочное  издание  раскрывает  биографии,  научную,
просветительскую, благотворительную деятельность членов и
кандидатов  в  члены  Правления  Харьковской  общественной

библиотеки, ныне ХГНБ им. В.Г.Короленко.
Для  библиотековедов,  библиографов,  культурологов,  книговедов,

краеведов, историков науки и широкого круга специалистов.
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МИСТЕЦТВО

70. 50  лет  Образцовому оркестру  народных
инструментов / Комсомол. поселковый Дворец культуры,
Змиев. р-н, Харьков. обл. – Б.м. : Б.и., 2014. – 116 с. : ил.

В  Комсомольском  поселковом  дворце  культуры  на
протяжении 50-ти лет активно работает  образцовый детский
оркестр народных инструментов. За эти годы он стал одним из
ведущих  музыкальных  коллективов  Харьковщины,  получил
известность  в  Украине  и  за  её  пределами,  неоднократно  становился
обладателем  Гран-при  и  лауреатом  Всеукраинских  и  Международных
фестивалей.  История  оркестра  служит  ярким  примером  развития  детского
аматорского  творчества.  За  годы  своей  плодотворной  деятельности  он
превратился  в  многофункциональный  коллектив.  При  оркестре,  из  его
участников,  в  разные  годы  были  созданы  вокальный  ансамбль  «Сказка»,
ансамбль «Веселые ложкари» и взрослый оркестр «Реприза». 

Уникальный  коллектив  полвека  является  духовной  сокровищницей
искусства, где  царит  особый  мир  –  мир  музыки,  песни  и  творчества.
Коллектив несет в себе неисчерпаемый жизнерадостный запал, искренность,
объединяет  людей  разного  возраста  и  является  украшением  культурно-
просветительной жизни нашего края.

71. Альбом  художніх  творів викладачів  і
співробітників Національного юридичного університету :
живопис, худож. фотографія, декорат.-приклад. мистецтво,
поет.  твори /  Нац.  юрид.  ун-т  ім.  Я.Мудрого.  –  Харків :
Право, 2014. – 127 с. : іл.

«Університет  завжди  приділяв  значну  увагу  розвитку
артистичних  здібностей  як  студентів,  так  і  викладацького

складу.  У  нас  навчаються  й  працюють  і  професійні  митці  і  аматори.
Мистецька активність цих людей є вагомим доповненням до їхньої правничої
діяльності  і  спростовує уявлення про юристів як суто прагматиків,  вузьких
спеціалістів.  Зацікавленість  художньою творчістю дозволяє  юристу  глибше
розуміти  гуманістичні  основи  власної  професії  і  –  ширше  –  сприяє
всебічному  розвитку  особистості…  У  нашому  Університеті  робиться  все
можливе для того, щоб художня діяльність співробітників  та студентів була
доступна  широкому  загалу  й  гідно  оцінена.  Для  цього  організовуються
експозиції  художніх  творів  та  фотографій,  концерти  у  Палаці  студентів,
вистави у Молодіжному студентському театрі-студії та ін. 

Роботи  багатьох  учасників  цього  альбому  вже  стали  доробком
образотворчого  мистецтва  Харківщини  (професорів  Г.Г.Демиденка,
В.П.Жушмана, І.В.Спасибо-Фатєєвої, доцентів М.Ю.Валуйської, О.І.Семенця та
ін.),  деякі  здобули премії глядацьких симпатій  і  призи конкурсних комісій.
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Картини  наших  колег  демонструють  тонке  відчуття  природи,  міського
пейзажу, увагу до краси людини, її внутрішнього світу. Твори декоративно-
прикладного мистецтва, виконані з надзвичайною майстерністю, вбирають у
себе щирість і душевні  хвилювання митців. Художні фотографії викладачів
та  співробітників  Університету  викликають  естетичну  насолоду  від  вдало
знятих  об’єктів  і,  крім  того,  передають  уподобання  і  настрій  авторів,
особливості їхнього світобачення. 

…Приємно  спостерігати  швидке  поповнення  колекції  творів,  появу
нових  напрацювань,  адже  попередній  альбом  видавався  нещодавно,  у
2012 р.», – В.Я.Тацій (ректор ун-ту).

72. Місто  очима  студентів. Проблеми  візуального
сприйняття  і  графічне  відображення  архітектурного
середовища : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 237 с. : іл.

Монографія  присвячена  розгляду  питання  методики
проведення  навчальних  архітектурних  практик  –  натурному
вивченню  архітектурно-просторового  середовища  міста,  що
орієнтує  студента  на  розгляд  і  зображення  міста  в  цілому  від  зовнішніх
панорам, його чисельних внутрішніх фрагментів – вулиць, площ, ансамблів
до безлічі архітектурних деталей – від гілки дерева до старовинного каменя у
мурі. 

Ця  методика  спрямована  на  вивчення  студентом-архітектором
середовища:  його  композиції,  функціональної  організації,  соціальної
структури,  транспортної  й  інженерної  інфраструктур.  Завдання  малюнків,
під  час  дослідження  композиції  архітектурно-просторового  середовища
міста (ансамблю), складається в  усвідомленні на чуттєво-емоційному рівні
цілісності середовища, гармонійного єднання ландшафтних й архітектурних
компонентів.  В  монографії  використані  матеріали  студентських  практик,
проведених  під  керівництвом  викладачів  кафедри  архітектурного
моніторингу міського середовища ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Видання  адресовано  архітекторам,  вченим,  реставраторам,
громадським діячам, студентам вищих навчальних закладів.

73. Павлова  Т. Мистці  українського  авангарду  в
Харкові  /  Т.Павлова.  –  Харків  :  Графпром  :  Друкарня
«Мадрид», 2014. – 455 с.

Монографія  є  осмисленням  авангардної  спадщини
Харкова  –  мистецьких  творів,  колективних  і  персональних
маніфестацій  мистців,  оприлюднених  у  тогочасному
художньому контексті, зокрема дискусійних процесів, усього
розмаїття культурних взаємозв’язків культурного життя.
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74. Парамонов  А.Ф. Харьков.  История  улицы
Каплуновской / А.Ф.Парамонов. – Харьков : Типография
«Мадрид», 2016. – 47 с. : ил. – (Откуда родом).

История  улиц Харькова сегодня  представлена  старыми
изданиями,  которые  не  отражают  фактический  материал,
хранящийся  в  архивах  Украины.  Данное  издание  впервые
приводит  большинство  доступных  источников  по  истории
Каплуновской улицы города. 

Небольшое  исследование  должно  послужить  основой  для
исследователей,  краеведов,  подспорьем  экскурсоводам.  Безусловно,
исследование  может  быть  расширено  в  ближайшем  будущем.  Приведены
только реальные факты,  которыми располагает  автор и которые он может
подтвердить ссылками на архивные источники.

Книга для всех, кто любит Харьков.

75. Харків = Харьков = Kharkiv  :  фотоальбом /  авт.
тексту  А.М.Миколюк  ;  фот.  В.Бисов  ;  авт.  іст.  нарису
С.Посохов. – 2-ге вид. – Харків : Золоті сторінки, 2013. – 142
с. : іл.

Видання  присвячено  одному  із  найбільших  міст
України –  Харкову.  Сьогодні  це  великий  промисловий,
науковий і культурний центр, транспортний вузол, місто славної

історії і традицій. Сторінки фотоальбому знайомлять з пам’ятками архітектури,
місцями відпочинку, вулицями та площами, а також харків’янами, які люблять
своє рідне місто і докладають зусиль для його подальшої розбудови та розвитку.

Альбом розрахований на широке коло читачів.

76. Харьков в  открытках = Kharkov in  postcards.  –
Харьков : Дом Рекламы, 2015. – 62 с. : ил.

Последние  30  лет  ХІХ века  –  настоящий
промышленный  бум,  десятки  ведущих  банков  и  торговых
домов открывают в Харькове свои филиалы, в городе, кроме
университета, работают еще технологический и ветеринарный
институты. Именно в это время формируются современные архитектурные
ансамбли центральных площадей и улиц Харькова.

Сегодня  на  улицах  Харькова  можно  найти  следы  всех  периодов
истории  города:  как  память  о  городе-крепости  стоит  Покровский  собор,
входивший 300 лет назад в систему оборонительных сооружений города; три
площади, опоясывающие исторический центр города, напоминают о шумных
ярмарках,  собиравших  здесь  торговцев  в  ХVІІІ веке;  мощный  аккорд
колокольни  Успенского  собора  –  о  блестящем,  полном  побед  ХІХ  веке;
череда банковских зданий на площади Конституции – эхо бурных событий
начала  века  двадцатого,  когда  Харьков  готовился  к  тому,  чтобы  стать
столицей нового государства.
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В  издании  использованы  открытки  из  личной  коллекции  Габриэля
Михайлова.

77. Харьков. Сегодня = Kharkov. The present day. –
Харьков : Дом Рекламы, 2015. – 74 с. : ил.

Харьков  –  необычно  разнообразный  город  в  плане
архитектуры.  Динамично  развивающийся  мегаполис,  он
уверенно украшает  себя  ультрасовременными высотками,  а

кое-где  на  окраинах  до  сих  пор  сохранились  одноэтажные  домики,
построенные  в  традициях  украинской  народной  архитектуры.  Молодой  и
одновременно старинный, Харьков остается мостом между цивилизациями,
культурами, народами…

78. Чепалов А.И. Театральная бессонница в  летнюю
ночь / А.И.Чепалов. – Харьков : Золотые страницы, 2015. –
407 с. : ил.

Новая книга  Александра Чепалова включает избранные
работы известного театроведа и журналиста примерно за 40 лет
творческой деятельности в советских, украинских, российских
и зарубежных изданиях. Из более трех тысяч опубликованных
текстов  отобраны  те,  что  обозначили  основной  круг  интересов  автора  и
наиболее характерны для изменчивых процессов мировой и отечественной
художественной  культуры  конца  ХХ  –  начала  ХХІ столетий.  В  издание
включены снимки из архива автора и его новые фото, дополняющие летопись
театральных событий последнего десятилетия в разных странах.
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ

79. Васильев  В.Д. Пыль  отечества  /  В.Васильев.  –
Харьков : Эксклюзив, 2013. – 75 с.

Харьковский поэт,  прозаик и бард Владимир Васильев
является автором книг стихов «Бытовой романс» (1998), «Пока
не закончилось время» (2002),  «На краю у прошлого» (2008),
«Избранное» (2009).  Публиковался  в  журналах,  альманахах,
антологиях. «Пыль отечества» – пятая книга стихов автора.

80. Гребенюк  Т.О. Нескорена  /  Т.Гребенюк.  –
Харків : С.А.М., 2014. – 75 с. : іл.

Нова  збірка  поетеси  написана  двома  мовами  –
російською та українською. Це намагання донести до сердець
і  душ  читачів  її  думки  про  сьогодення,  її  громадянську
позицію та роздуми про жіночу долю. 

Збірка написана в стилі строки – з кінця 2013 року по
березень 2014 року, тому вона є своєрідним щоденником та
поетичним звітом перед читачами.

81. Звягина О.П. Расскажу тебе... : стихи и переводы /
О.Звягина,  А.Михалюк.  –  Харьков  :  Типография
«Мадрид», 2015. – 159 с.

Женщина  и  мужчина.  Россиянка  и  украинец.
Искушенный автор (три поэтических сборника) и абсолютный
новичок.  Два  характера,  две  судьбы,  два  легкоузнаваемых
стиля:  ее –  нежная  женская  лирика,  всеобъемлющая
образность,  мягкость  и  его – строгая  логика,  кажущаяся

простота, легкий юмор…
Что объединяет их, таких разных? Наверное, это – одинаковый взгляд

на  наш  мир.  Восприятие  его  родственными  поэтическими  душами,
стремление донести до читателя заряд оптимизма, веры и любви.

82. Лагоза  І.В. Верхи  на  козі  :  фейлетони  різних
років / І.Лагоза. – Харків : Майдан, 2000. – 127 с.

До книги лауреата премії ім. Остапа Вишні Ігоря Лагози
ввійшли фейлетони, гуморески, написані  автором у різні часи
його роботи фейлетоністом у міській газеті «Вечірній Харків» та
журналі  «Перець».  Різні  за  тематикою,  вони  спрямовані  на
викриття тих недоліків нашого суспільства, які заважали й досі
заважають нормальному життю людини.
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83. Мельницкая И.В. Страна моего детства : повести
и рассказы / И.Мельницкая. – Харьков : Крок, 2011. – 343
с.

Я была маленькая, а она – Страна Моего Детства – была
непостижимо необъятно велика. Я росла – а она оставалась
по-прежнему необъятной и по-прежнему, если не еще более –
непостижимой.  Всякое  в  ней  случалось  –  и  горькое,  и

прекрасное,  но во  все  времена,  что  бы там ни  было,  она все  равно  была
беззаветно,  неисчерпаемо  любима.  Ведь  Родину,  как  мать,  любишь,  даже
если она порой бывает несправедлива. Она подарила тебе жизнь – и, если
понадобится, ты эту жизнь за неё отдашь. Вот, пожалуй, о чем эта книга.

84. Наодинці з усіма : поезія. – Харків : ХНАДУ, 2015.
– 203 с. : портр.

Книга  продовжує  серію  збірок  поезій  викладачів,
співробітників,  студентів  і  випускників  ХНАДУ  різних
поколінь  –  «Дорога  кличе  в  далечінь…»,  «І  знов  дорога
кличе…» та  «На  вулиці  Петровського»,  що вийшли з  друку
відповідно у 2000, 2005 і 2010 роках. 

У збірці віршів через неповторне, красиве й витончене, наче намисто,
ліричне  слово  змальовано  багатий  духовний  світ  і  любов  до  поезії
співробітників та студентів технічного вишу.

85. Пилипенко  Л.И. Ракушечная  дорожка  :
стихотворения  /  Л.Пилипенко.  –  Харьков  :  Типография
«Мадрид», 2015. – 222 с. : ил., портр.

Стихи,  представленные  в  этой  книге,  соседствуют  с
рисунками Екатерины Пилипенко (14 лет). Объединяет автора
стихов  и  юную  рисовальщицу  стремление  к  красоте….
Эпиграфом для стихотворных и нарисованных сюжетов могли
бы стать слова всемирно известного писателя Ричарда Баха:

«…цель жизни – поиск совершенства, а задача каждого из нас – максимально
приблизить его проявление в самом себе, в собственном состоянии и образе
действий».
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86. Рахлина М.Д. Собрание стихотворений. Роман в
стихах / М.Рахлина. – Харьков : Фолио, 2015. – 682 с.

Собрание  избранных  стихотворений  замечательного
поэта второй половины XX века Марлены Рахлиной (1925–
2010)  и  ее  роман  в  стихах  «Филфак»,  ранее  не
публиковавшийся. 

В таком объеме стихи М.Рахлиной собраны впервые. Роман «Филфак»
живо воссоздает атмосферу послевоенного времени прошлого столетия  и, в
частности,  филологического  факультета  Харьковского  университета  1944–
1949  гг.,  в  его  героях-студентах  легко  узнать  Б.Чичибабина,  Л.Богораз,
Ю.Даниэля и саму поэтессу.

87. Садкова  О.І. Що  маю  на  душі  :  поезії  /
О.Садкова. – Харків : Майдан, 2016. – 143 с.

До тихого слова прислухатися варто, адже в ньому не
менше істини, ніж у гучному… У цій збірці воно до читача-
однодумця, щирого, доброго, совісного, і до читача-опонента,
що може стати однодумцем.

88. Сковорода  Г.С. Буквар  миру  :  кн.  для  сімейн.
читання / Г.Сковорода. – Харків : Книжковий клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2015. – 318 с.

До  видання  увійшли  вибрані  твори  великого
українського  філософа,  письменника  і  богослова  Григорія
Сковороди: байки, поезії, притчі, листи, переклади. Це книга
для сімейного читання, тому що і дорослі, і діти знайдуть у
цих простих і мудрих рядках свій сенс і розкриють для себе
вхідні двері до доброго життя.  Книга ілюстрована гравюрами, що їх дуже
любив сам Сковорода.

89. Стороженко  С.М. Пройти  свой  путь...  /
С.М.Стороженко.  –  Харьков :  Золотые страницы,  2015.  –
454 с. : ил.

Автор  представил  на  суд  читателя  не  просто  книгу,  а
свою  горячую  любовь  к  людям,  семье,  родным  и  близким,
демонстрируя  свою  философию  жизни,  правды  и  совести.
Повествование не только захватывает, оно учит и воспитывает.
Каждая  из  новелл  –  не  придуманная  детективная  история,  а

свидетельство  высокого  профессионализма  и  внимательного  отношения  к
человеческим  судьбам.  Создано  множество  точных  и  ярких  портретов
известных харьковчан, со многими из которых автор был лично знаком. Их
характеры выписаны искусно и достоверно. Все они в целом – коллективный
портрет харьковчанина – трудолюбивого, талантливого, доброжелательного,
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творческого,  мужественного,  преданного  делу,  ежедневно  работающего  во
имя становления независимой Украины и процветания родной земли.

Книга  неожиданно  открывает  в  авторе  не  только  профессионала-
юриста, спортсмена и футбольного менеджера, но и талантливого писателя.

90. Трунова Е.Н. Разговор с Потоком / Е.Трунова. –
Харьков : Фолио, 2014. – 159 с.

Эти стихи написаны человеком, для которого не писать
невозможно, для которого поэзия – Свет, Путь, Удача и «тут
же – новая задача». Когда «в такт стихам поет Душа», когда
рождаются искренние строки о добре и зле, любви и смысле
жизни,  счастье  и  благодарности,  о  близких  и  о  себе  самой,
одним словом – о жизни.

91. Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко / Л.В.Ушкалов. –
Харків : Фоліо, 2015. – 63 с. – (Патріотична бібліотека).

Коли  ми  говоримо:  «Тарас  Шевченко»,  то  передусім
уявляємо собі сивоусу людину з сумним, важким поглядом. Так, це
знайомий нам з дитинства великий Кобзар.

Він народився кріпаком, був круглим сиротою і тільки у
24 роки став  вільною людиною. Ці факти відомі всім. Але не всі
знають, що молодий Шевченко  входив  до санкт-петербурзького

мистецького бомонду, відвідував оперу, був  бажаним гостем у багатьох кращих
домах, любив жінок, навіть думав оженитися. Саме такий – маловідомий – Тарас
постає зі сторінок цієї книжки. Автор показує не просто геніального поета, а
передусім  людину  –  людину,  яка  любила  життя  у  всіх  його  проявах,  яка
страждала від несправедливості, яка так хотіла щастя і яка, зрештою, була такою
нещасливою...

92. Чаплыгин А.К. Моя Сковородиана : монография /
А.К.Чаплыгин  ;  Харьков.  нац.  автомоб.-дорож.  ун-т.  –
Харьков : Лидер, 2015. – 282 с. : ил.

В  книге  в  монографическом  виде  представлены
переработанные  материалы  І-ХХІІІ Харьковских
Международных  чтений  (1992–2015  гг.),  в  которых  автор
принимал  активное  участие.  Работа  открывается  разделом,
представляющим философские идеи Г.С.Сковороды, в частности,  учение о
человеке  и  задачах  его  саморазвития,  а  также  специфику  и  характер
моральной философии украинского мыслителя. Освещение получили также
вопросы, связанные с развитием креативных черт ментальности и духовности
украинского  народа.  Философское  знание  представлено  как  практическое
любомудрие. Раскрыты проблемы свободы.

Отдельно  рассматриваются  философские  идеи,  представленные  в
романах  Т.Манна,  Ф.Достоевского,  А.Платонова,  а  также  в  «Исповеди»
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Аврелия Августина и древнекитайской «Книге перемен». Названы некоторые
социальные,  политические  и  духовные  трансформации  современного
украинского социума в глобализирующем мире. 

Книга  представляет  интерес  как  для  преподавателей  социально-
гуманитарных дисциплин, так и для студентов, магистрантов, аспирантов, а
также  для  всех  интересующихся  состоянием  современной  украинской
философии.
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

93. Библиотековед и библиограф Нина Михайловна
Березюк:  (к  80-летию  со  дня  рождения)  :  биобиблиогр.
указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Центр. науч.
б-ка.  –  Харьков :  ХНУ, 2015.  –  43  с.  :  ил.  –  (Лауреаты
премии им. К.И.Рубинского).

Указатель содержит биографическую справку, статьи о
главном  библиографе  Центральной  научной  библиотеки

Харьковского  национального  университета  им.  В.Н.Каразина  Нине
Михайловне Березюк, библиографию её научных работ и литературу о ней.

Издание  предназначено  специалистам  библиотечно-информационной
сферы, историкам библиотечного дела и библиографии, а также историкам,
краеведам, культурологам.

94. Василий  Антонович  Свич –  профессор
Харьковского  национального  университета  имени
В.Н.Каразина:  (к  75-летию  со  дня  рождения)  :
биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина.
– Харьков : ХНУ, 2012. – 51 с.

Указатель  посвящен  доктору  физико-математических
наук,  профессору,  заведующему  кафедрой  квантовой
радиофизики,  ректору  Харьковского  государственного
университета  1993–1998  гг.  Василию  Антоновичу  Свичу.  Указатель
включает  слово  о  юбиляре  (академика  В.М.Яковенко,  профессора
В.А.Маслова), список его научных трудов и изобретений, учебных и учебно-
методических  пособий  и  других  публикаций,  а  также  литературу  о  нем.
Приведен список диссертаций, выполненных под руководством В.А.Свича.

Данное  пособие  предназначено  научным  работникам,  аспирантам,
студентам  физических  специальностей  и  всем,  кто  интересуется  историей
Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и, в частности,
радиофизического факультета.

95. Володимир  Васильович  Луць :  (до  80-річчя  від
дня народж. та 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) /
Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2013. – 47
с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

У  виданні  висвітлено  життєвий  шлях,  науково-
педагогічну і громадську діяльність відомого в Україні та за її
межами науковця, фахівця в галузі цивільного права, доктора
юридичних  наук,  професора,  заслуженого  діяча  науки  і

техніки  України,  завідувача  відділу  проблем  приватного  права  Науково-
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дослідного  інституту  приватного  права  і  підприємництва  ім.  Ф.Г.Бурчака
НАПрН України Володимира Васильовича Луця.

Список наукових праць знайомить із науковим доробком ученого.
Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих

навчальних  закладів  і  наукових  установ,  аспірантів  та  докторантів
юридичного напряму, а також на широке коло читачів.

96. Євген Петрович Пугач – професор Харківського
національного  університету  імені  В.Н.Каразіна:  (до  80-
річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків.
нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна,  Центр.  наук.  б-ка,  Іст.  ф-т.  –
Харків : ХНУ, 2015. – 23 с.

Бібліографічний покажчик містить біографічну довідку
про професора Харківського  університету  Євгена  Петровича
Пугача,  перелік  його  наукових  робіт,  захищених  під  його
керівництвом дисертацій та літератури про нього. 

Видання призначено науковим працівникам викладачам, студентам та
всім, хто цікавиться історією.

97. Ігор  Миколайович  Лаврентьєв –  архітектор,
краєзнавець: (до 85-річчя з дня народження) : біобібліогр.
покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.
О.М.Бекетова,  Харків.  держ.  наук.  б-ка  ім.
В.Г.Короленка. –  Харків  :  ХНУМГ,  2015.  –  66  с.  :  іл.  –
(Краєзнавці Слобожанщини).

У  покажчику  відображені  матеріали  про  життя  і
творчій  доробок  відомого  харківського  архітектора  Ігоря

Миколайовича Лаврентьєва.  Видання  містить  бібліографічні  списки книг і
статей, що вийшли друком у 1976–2014 рр.

Призначено  архітекторам та історикам,  а  також усім,  хто цікавиться
містобудуванням та архітектурою Харкова.

98. Михайло Захарович Бердута: (до 80-річчя від дня
народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) :
біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна,
Іст. ф-т, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ, 2015. – 27 с.

Біобібліографічний  покажчик  містить  основні  факти
життя та діяльності, а також наукові, навчально-методичні та
науково-популярні  праці  доцента  кафедри  історії  України
історичного  факультету  ХНУ  ім.  В.Н.Каразіна  Михайла
Захаровича Бердути.

Видання  може  бути  корисним  історикам,  краєзнавцям,  усім,  хто
цікавиться історією України.
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99. Ректори  Харківського  університету (1805-2014)  :
біобібліогр.  довід.  /  Харків.  нац.  ун-т  ім.  В.Н.Каразіна.  –
Харків : ХНУ, 2015. – 191 с. : портр.

Ця  робота  є  доповненим  і  переробленим  виданням
«Біобібліографічного  словника  учених  Харківського
університету.  Т.  1.  Ректори  (1805–1919,  1933–1995)»,  що
вийшов 1995 року. Вона містить також персоналії керівників
інститутів,  які  з’явилися  після  реорганізації  університету  в

1920–1933 рр., та ректорів останнього часу.
Словник  призначений  для  істориків,  краєзнавців,  викладачів  і

студентів, а також усіх, хто цікавиться історією Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна,  історією розвитку науки і  вищої освіти в
Україні.

100. Чепалов Олександр Іванович (до  70-річчя від
дня  народження)  :  біобібліогр.  покажч.  /  Харків.  держ.
акад. культури. Б-ка. – Харків : ХДАК, 2015. – 351 с. : іл. –
(Видатні  педагоги  Харківської  державної  академії
культури).

У покажчику висвітлено життєвий шлях, науковий  та
творчий доробок ученого-мистецтвознавця, театрального та
музичного критика, журналіста, драматурга О.І.Чепалова.

Видання розраховано на дослідників у галузі теорії та
історії хореографічного, театрального, музичного мистецтва, студентів ВНЗ
культурі  та  мистецтв,  читачів  і  працівників  бібліотек  культурологічно-
мистецтвознавчого спрямування.
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ВИДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
«ХАРКІВЩИНА» ХОУНБ 

101. Библиографические  издания  библиотеки:
разнообразие видов,  общие требования к оформлению :
метод. консультация / Харьков. обл. универс. науч. б-ка ;
сост. Л.А.Сашкова. – Харьков : ХОУНБ, 2016. – 20 с.

В  издании  рассмотрены  действующие  виды
библиографических  пособий  и  современные  требования  к
оформлению издательской продукции библиотек.

Издание предназначено библиотекарям, занимающимся
подготовкой и выпуском библиографических материалов.

102. Бібліотечна  тема  на  сторінках  періодичних
видань : анот. тематико-бібліогр. список за матеріалами
регіональних період. видань / Харків. обл. універс. наук.
б-ка ; уклад. Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ, 2016.

Вип. 1-4.

103. Календар  знаменних  і  пам’ятних  дат
Харківщини  на  2017  рік  :  реком.  бібліогр.  покажч.  /
Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:  Л.М.Конопля,
Л.О.Сашкова. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 73 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 особистостей 2017 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  розраховано  на  бібліотекарів,  які  пропагують  краєзнавчу
літературу,  а  також  лекторів,  вчителів  та  усіх  читачів,  що  цікавляться
краєзнавством. 

Відбір матеріалу закінчено в серпні 2016 року.
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104. Краєзнавча  книга  Харківщини  2015  :  анот.
каталог видань / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Н.І.Грайворонська,  Л.М.Конопля.  –  Харків  :  ХОУНБ,
2016. – 77 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 2015 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.

Окремим  розділом  представлені  видання,  що  продовжуються,
неопубліковані  видання  ХОУНБ.  Для  зручності  користування  до  каталогу
створений допоміжний апарат («Іменний покажчик», «Алфавітний покажчик
назв», «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.

105. Література про Харківщину за 2015 р. : бібліогр.
покажч.  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.:
Л.І.Єпішева, Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. – Харків :
ХОУНБ, 2016. –308 с.

Універсальний  бібліографічний  покажчик  «Література
про Харківщину за ... рік» видається 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 2015 року.

Довідковий  апарат  посібника  складається  з  «Іменного  покажчика»,
«Географічного покажчика».

Видання адресовано широкому колу читачів. 
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106. Наше захоплення як сенс життя, як радість, як
свято… : огляд. довідка / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 28 с.

Про  роботу  клубу  квітникарів  «Лілея»,  що  діє  при
відділі  технічної  та  сільськогосподарської  літератури
Харківської ОУНБ з 2008 року.

107. Нові пам’ятники історії та культури Харківської
області : огляд. довідка за матеріалами період. видань за
2015  р.  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.
Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 29 с.

108. Пам’ятники  та  меморіальні
дошки,  встановлені  в  населених  пунктах

Харківської області на честь героїв АТО (2015–2016 рік) :
огляд. довідка за матеріалами період. видань та інтернет-
ресурсів /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.
Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 19 с. : фот.

109. Почесні громадяни м. Харкова, 2016 рік : біогр.
довідка  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.
Н.І.Грайворонська. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 11 с. : фот.

Відомості  про  звання  «Почесний  громадянин  м.
Харкова», статистика  нагородження;  інформація  про
С.М.Куделка,  В.І.Лупальцова,  К.К.Шердіца,  І.І.Вировца,
Я.С.Шифріна.

110. Почесні громадяни Харківської області, 2016 рік
: біогр. довідка / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Н.І.Грайворонська. – Харків : ХОУНБ, 2016. – 9 с. : фот.

Відомості  про  звання  «Почесний  громадянин
Харківської  області» та  нагородження;  інформація  про
О.М.Біловола,  В.В.Бойка,  Б.В.Бондаренка,  О.Я.Гречаніну,
М.С.Крипака. 
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111. Про  культурне  співробітництво Харківської
області  із  зарубіжними  країнами  :  інформ.  довідка  за
матеріалами  преси  та  інтернет-ресурсів  /  Харків.  обл.
універс.  наук.  б-ка  ;  уклад.  Н.Ю.Казанцева.  –  Харків  :
ХОУНБ, 2016.

Вип. 1-4.

112. Робота  закладів  культури  та  мистецтва
Харківщини  на  сторінках  періодичних  видань  :
оперативна  інформ.  /  Харків.  обл.  універс.  наук.  б-ка  ;
уклад. Я.В.Стародубцева. – Харків : ХОУНБ, 2016.

Вип. 1-24.

113. Туризм  на  Харківщині.  Природно-рекреаційні
ресурси  та  історико-культурний  потенціал  регіону  :
бібліогр. путівник : Ч. 2 / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.:  Н.І.Грайворонська,  Л.М.Конопля.  –  Харків  :
ХОУНБ, 2015. – 302 с.

Видання  містить  бібліографічну  та  фактографічну
інформацію про розвиток  туризму в  Харківській  області  як

найперспективнішої галузі соціально-культурної інфраструктури регіону. У
покажчику  представлені  матеріали  про  основні  природно-рекреаційні  та
історико-культурні ресурси окремих районів, міст та сіл Харківщини.

Посібник  містить  вибіркові  матеріали  стосовно  тематичної
спрямованості  та  часу  видання  документів  і  є  продовженням
бібліографічного путівника, підготовленого у 2008 р. У даному покажчику
представлено книги, статті зі збірників, журналів і газет, видані переважно з
2009 р. Видання підготовлено за фондами Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки та ресурсами мережі Інтернет.

Бібліографічний масив путівника доповнюють довідкові матеріали про
окремі види рекреаційних ресурсів Харківщини у вигляді списків їх назв, які
подано  додатком  у  кінці  тематичних  розділів,  підрозділів  покажчика.
Представлені  допоміжні  іменний та  географічний покажчики розширюють
пошукові можливості.

Посібник  адресований  краєзнавцям,  бібліотечним  працівникам,
організаторам  та  любителям  різного  виду  туризму,  усім,  хто  цікавиться
природою, історією, культурним надбанням рідного краю.
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114. Чернобыль  :  трагедия,  подвиг,  память  :
(материалы  ко  Дню  библиографии)  /  Харьков.  обл.
универс.  науч.  б-ка  ;  сост.  Л.А.Сашкова.  –  Харьков  :
ХОУНБ, 2016. – 36 с.

Пособие содержит методические и библиографические
материалы,  посвященные  годовщине  Чернобыльской
трагедии.

Издание  предназначено  библиотечным  работникам
публичных  библиотек,  занимающихся  массовой,  библиографической,
краеведческой работой.
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