
 
Антологія «Україна – Європа» / упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького. – 
Х. : Бібколектор, 2015. – 573 с. 
Рік тому ми жили в зовсім іншій країні, ніж живемо зараз. За цей рік країна 
пройшла нескінченно довгий шлях – від досить ситої і стабільної авторитарної 
держави з негативним економічним прогнозом, що поступово віддаляється від усе 
ще очікуваного європейського шляху, до країни, яка пережила тримісячну мирну 
революцію з трагічним, але переможним фіналом, втрату частини своєї території, 
піврічну війну на Сході, яка стала частиною плати за те, що народ відстояв 
європейський вектор. Зараз у нас абсолютно інша країна. Й іншій народ. 
Письменники, твори яких увійшли до антології, визначають обличчя нашої 
літератури. І це обличчя повернуто до Європи. В оповіданнях та уривках з іще не 
виданих романів – тема європейського минулого та майбутнього України. Тут же 
і трагічна сучасність – в антології є складні міжнаціональні стосунки на території 
нашої країни, і тема Майдана, і навіть збитий Боїнг. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324132/default 
 
Борисенко О. Кримська хроніка / О. Борисенко. – Хмельницький : Видавець 
Стасюк Л. С., 2015. – 76 с. 
Вашій увазі представляється книга Олександра Борисенко «Кримська хроніка», в 
якій автор, використовуючи дійсні факти, розповідає про події, які відбувалися в 
Криму і в Україні в цілому в лютому-березні 2014 року і подає їх так, як її 
побачив сам автор. 
Книга розрахована на широке коло читачів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321081/default 
 
Бродяной А. В. Иловайские и край Донецкий / А. В. Бродяной. – Врадиевка : 
Издатель Коваленко А. Г., 2014. – 122 с.  
Майже 300 видатних людей свого часу за два століття дав знаменитий козацький 
рід Іловайських. До нинішнього часу про цей легендарний рід написано немало. 
Та в основному, це література про військові заслуги бойових козаків. А роль 
Іловайських в історії заселення Донецького краю та в розвитку економіки цього 
регіону, не дивлячись на те, що ними в цьому плані зроблено немало, висвітлена 
ще недостатньо. В даній книзі проведено узагальнення матеріалів про тих 
Іловайських, доля яких була пов’язана з Донецьким краєм.  
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Книга, перш за все, розрахована на істориків і краєзнавців, які займаються 
генеалогічним дослідженням древніх родів, а також на всіх, кому не байдуже 
героїчне минуле наших предків. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/299645/default 
 
Довганич М. Хорові твори на слова Лесі Українки : навч. посіб. / М. 
 Довганиич. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 113 с. 
Збірник пропонується студентам і викладачам середніх та вищих закладів 
музичної спрямованості. Розрахований на професійні та навчальні хорові 
колективи в якості концертного і учбового репертуару. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300516/default 
 
Мельниченко В. Михайло Грушевський у Москві : авторська енциклопедія-
хроноскоп / В. Мельниченко. – К. : Либідь, 2015. – 565 с. : ілюстр. 
Ця масштабна авторська енциклопедія-хроноскоп завершує трилогію про 
перебування великих українців – Шевченка, Гоголя, Грушевського - в Москві. 
Зосередившись на малодосліджених сторінках біографії вченого, автор для 
розкриття постаті Михайла Грушевського і його доби аналізує, а іноді й відкриває 
архівні джерела, праці, публічні та приватні документи, спогади, листування. 
У книзі безліч імен відомих людей, які в московські періоди життя Грушевського 
співпрацювали, зустрічалися, листувалися з ним. Створено панораму пам’ятних 
місць і адрес у Москві, пов’язаних з великим українцем. Значну частину їх подано 
в ілюстраціях. 
Для широкого читацького загалу. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324046/default 
 
Миронова В. Люди Донбасса . Жизнь сначала / В. Миронова; фото Н. 
 Сиваковой; худож.-оформ. Л. П. Вировец. – Х.: Фолио,2015. - 173с.: ил. 
Ця книга розповідає про переселенців з Донбасу. З перших же сторінок перед 
читачем з'являються люди, спростувальні розхожі уявлення про біженців, або, як 
їх ще називають, «внутрішньо переміщених особах». Вони не скаржаться, не 
вимагають і не пхикають, вони хочуть будувати нову Україну, ради якої 
підтримували майдани в Києві і Донецьку, допомагали українським воїнам і 
намагалися напоумити людей, що повірили ворожій пропаганді. Перед нами 31 
розповідь про людей позитивних, сильних, таких, що зуміли не лише добитися 
самореалізації в непростих обставинах, але і прагнучих допомагати іншим. Адже і 
автор-книги така же нетипова переселенка Донбасу, яка продовжує займатися 
улюбленою справою в новому місті і розповідає про справжніх людей Донбасу 
іншим. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323367/default 
 
Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : теорет. 
матер. до курсу / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; уклад. Н. М. Дячук [та 
ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 389 с. 
Видання містить статті та публікації щодо морально-психологічного забезпечення 
у Збройних Сил України. 
Для студентів і викладачів кафедр військової підготовки цивільних вищих 
навчальних закладів, офіцерів Збройних Сил України. 
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Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321377/default 
 

 
Мусієнко Н. Мистецтво майдану / Н. Мусієнко; худож. М. Лунів; ред. В. 
Алексанич, О. Прокопчук. – К. : Вид-во Ін-ту проблем сучас. Мистецтва, 
2015. – 95 с. : ілюстр. 
Книга «Мистецтво Майдану» культуролога Наталії Мусієнко досліджує вибух 
мистецької креативності у всій її різноманітності під час Революції Гідності на 
Майдані 2013-2014 рр. у Києві, а також Мандрівну виставку народженого 
Майданом мистецтва, що подорожує Україною і Сполученими Штатами 
Америки. 
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться цим пасіонарним періодом в історії 
України. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323547/default 
 
 
Померанцев П. Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росіїї / 
П. Помаранцев; пер. А. Бондар. – Л. : Вид-во Українського Католицького Ун-
ту, 2015 – 239 с. 
Книжка Пітера Померанцева «Нічого правдивого й усе можливе» висвітлює 
проблеми трансформації російського суспільства під впливом медіатехнологій. 
На початку 2000-х років автор працював у Москві журналістом і телевізійним 
продюсером та мав можливість спостерігати за творенням глобальним 
медіасимулякрів. 
У книзі змальований феномен російського телебачення як механізм, що впливає 
на політичні тренди, історію країни та свідомість громадян. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322996/default 
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О’Доннел К. Религии мира : христианство, ислам, индуизм, буддизм, 
сикхизм, иудаизм / К. О’Доннел; пер. с англ. Н. Скоробогатов. – Х. ; Белгород 
: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2014. – 191 с. : фот.  
Ця чудово ілюстрована енциклопедія дозволить вам здійснити захоплюючу 
подорож по різних країнах і розповість про релігії народів світу. З неї ви 
дізнаєтесь не тільки про історію виникнення та етапи розвитку, основних 
постулатах і священних книгах трьох найбільших світових релігій (християнства, 
буддизму та ісламу), але і багато нового і цікавого про таких віруваннях, як 
зороастризм. конфуціанство. даосизм,синтоїзм і джайнізм. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/302924/default 
 
 
Степовик Д. Необороко: Ікони Олександра Охапкіна / Д. Степовик. – К. : 
Вид-во ім. О. Теліги, 2015. – 415 с. : кол. ілюстр. 
У цій книзі професор Дмитро Степовик торкається проблем українського 
ікономалярства останніх двох десятиліть – після поновлення незалежності 
України.  
У ній аналізується оригінальна іконотворчість майстра Олександра Охапкіна, 
який збагатив ікони давнього українського бароко XVII-XVIII століть новими 
рисами, насамперед-розмаїтою декоративністю, щедрою українською святковою 
атрибутикою: вишивками, писанками, квітами. Як заставки до розділів книги – 
 використані гравюри Миколи Стратілата із циклу «Свята Земля». 
Видання розраховане на культурологів, мистців, мистецтвознавчів, 
шанувальників ікон, на широке читацьке коло. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324034/default 
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