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ПЕРСОНАЛІЇ 
 

Видатні діячі ракетно-космічної України = 
Outstandihg personalities of rocket and space 
Ukraine / Авт.-упоряд М. О. Мітрахов; ред. О. 
Л. Зубкова, В. П. Савченко. – Київ : Спейс-
Інформ, 2015. – 171 с. : іл. 
Сьогодні Україна відома на світовому ринку 
своєю космічною продукцією: ракетами-носіями 
«Зеніт», «Циклон», «Дніпро»; космічними 

апаратами «Січ»; апаратурою стикування «Курс», системами керування для 
космічних комплексів; унікальними об’єктами наземної інфраструктури. Провідні 
підприємства галузі беруть участь у багатьох міжнародних космічних проектах: 
«Морський старт», «Дніпро», «Наземний старт», «Циклон-4», «Вега», «Антарес». 
Це видання присвячено видатним діячам, життя або діяльність яких пов’язані з 
Україною та які зробили значний внесок у розвиток космічних досліджень, 
ракетобудування і космонавтики. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317457/default 

 
Горбуров Е. Г. Пантусов Н. Н. Вехи жизни известного 
земляка / Е. Г.  Горбуров, К. Е. Горбуров, Т. В. 
Серебрякова. – Николаев : Изд. Шамрай П. Н., 2016. – 
103. : ил. 
У книзі представлена уточнена і доповнена біографія 
археолога, історика, філолога, уродженця м Миколаєва 
Миколи Миколайовича Пантусова, а також найповніша 
бібліографія видань наукових праць ученого. Вперше 
даються описи 12 його книг, що зберігаються в 
Миколаївській обласній універсальній бібліотеці. 
Книга розрахована на краєзнавців, викладачів, студентів, 

усіх, хто цікавиться історією Миколаївської області та міста Миколаєва. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343541/default 
 

Истфак, каким мы его помним : воспоминания 
выпускников ист. ф-та Одес. гос. ун-та им. И. И. 
Мечникова / О. Альтшуль, В. В. Багацкий, В. 
Д.  Варзацкий [и др.] ; сост. и отв. ред. В. В, Багацкий; 
предисл. и послесл. В.  В. Багацкий. – Одесса : ВМВ, 
2015. - 339с. 
Автори цієї книжки, розповідають про своїх учителів, 
випускники історичного факультету Одеського 
державного ще університету (ОДУ) імені І. І. Мечникова 
різних років. Життя і діяльність викладача відбувається на 
очах у сотень студентів і ніщо з поведінки наставників не 

вислизає від уваги учнів. 
Це книжка, в якій є трошки смутку за минулим дням. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322627/default 
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Крутенко Н. Єлизавета Ярославна – королева двох 
держав / Н. Крутенко; гол. ред. С. Голоко; дизайн О. 
Григір. – Київ : Либідь, 2015. – 167 с. : іл. 
Біографію Єлизавети, дочки князя Ярослава Мудрого, яка 
стала королевою Норвегії і Данії, сформували не документи, 
а ісландські саги. Дотримуючись історичної канви, авторка 
– мистецтвознавець Наталія Крутенко пропонує захопливу 

версію життєвих злетів і драм титулованої киянки. Видання рясно ілюстроване 
творами українських і закордонних митців. 
Для широкого загалу. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344763/default 
 

Кузьменко О. Група Скрябін та друзі по сцені / Авт. і 
упоряд. О. Кузьменко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 
2016. – 190 с. 
Група Андрія Кузьменка «Скрябін» засвітилася свого часу 
яскравою зіркою на українському музичному просторі, 
пройшовши шлях від синті-попу, пост панку і техно до 
неоромантики та популярного року. Склад групи 
змінювався, єдиним постійним учасником колективу від 
часу його заснування і до своєї смерті залишився Кузьма 
Скрябін – гуру та натхненник групи, талановитий 

композитор і співак, шоумен і ведучий. 
У книзі зібрано світлі спогади мами Андрія Кузьменка – Ольги Михайлівни, та 
друзів по сцені про історію створення групи «Скрябін» і творчий шлях Кузьми-
сина, Кузьми-друга, Кузьми-музиканта, який за життя став культовим 
виконавцем, а тексти його пісень нині цитують і називають пророчими. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345056/default 

 
Світленко С. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в 
українському інтелектуальному співтоваристві : 
монографія / С. Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 
2015. – 311 с. 
Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як 
вченого і педагога в українському інтелектуальному 
співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-
культурну мережу індивідуальних, групових та колективних 
зв’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, 
вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна 
уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота 
об’єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та 

національними цінностями, стала виявом формування та становлення 
українського громадянського суспільства і української модерної нації. 
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, 
учителів історії, краєзнавців та музеєзнавців, усіх любителів української історії та 
історії рідного краю. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343144/default 
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Топська Н. Дівчина-легенда / Н. Топська. - Київ : 
Книжкова база «Альфа», 2016. – 47 с. : іл. 
Книга розповідає про українську народну співачку Марусю 
Чурай, ім’я якої стало світлою пісенною легендою. 
Подробиці її життя оповиті серпанком століть, та люди 
трепетно зберігають святу пам’ять про незвичайну й 
талановиту дівчину. Її трагічна та яскрава доля нікого не 
може залишити байдужим. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index
/346720/default 

 
Топська Н. Музика, що окрилює душу / Н. Топська. – 
Київ : Книжкова база «Альфа», 2016. – 47 с. : іл. 
Книга розповідає про життя та творчість великого 
українського композитора Дмитра Бортнянського. Про 
нього сучасники казали, що буцімто він підслухав співи 
янголів. Музика видатного композитора звучить і зараз, 
майже два століття тому. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index

/346722/default 

 
Топська Н. Подільский Орфей / Н. Топська. – Київ : 
Книжкова база «Альфа», 2016. – 63 с. : іл. 
Книга розповідає про життя Миколи Дмитровича 
Леонтовича, великого українського композитора, хорового 
диригента, фольклориста, музично-громадського діяча, 
педагога, глибокого знавця народної творчості. Леонтович є 
одним із найчастіше виконуваних українських композиторів 
у світі завдяки його «Щедрика», мелодія якого стала 
всесвітньо відомою і символом Різдва для мешканців 
багатьох країн. 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/346721/default 
 
Хома І. Євген Коновалець / І. Хома. – Харків : 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 254 
с. 
Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в 
особі Євгена Коновальця свого головного противника. 
Найвище досягнення полковника Коновальця – створення 
Організації (УВО) як ядра ідейно-політичної системи 
поневоленого, але не скореного народу. Йому було 
відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і 
протягом цього часу він створив політично свідомий та 
активний тип українця-громадянина, ставши справжнім 

його уособленням. Дізнайтесь, як він служив Україні в боротьбі за свободу і 
державність нації, яка десятиліттями кривавої боротьби виборює право бути. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345053/default 
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