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РЕЦЕНЗІЇ. БІБЛІОГРАФІЯ

Побачила світ книга В.О. Садівничого “Відродження розпочинається із
гласності…” (Медична преса Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.)” (Монографія. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 360 с.).
У монографії визначаються о сновні закономірно сті формування на
інформаційному ринку Наддніпрянської України другої половини ХІХ – перших
десятиліть ХХ ст. спеціалізованої медичної преси, виявляються основні тенденції й
закономірності її структуризації та функціонування. На основі широкого корпусу
періодичних і продовжуваних видань газетного та журнального типу проведено
типологічний аналіз та визначено їх соціокомунікативні параметри; уведено до
наукового обігу редакторську, видавничоорганізаційну та журналістську діяльність
ученихмедиків і практикуючих лікарів; схарактеризовано тематичнозмістовий і
функціональний аспекти медичної преси.
Для журналістикознавців, істориків, медичних працівників, аспірантів, студентів,
усіх, хто цікавиться становленням та розвитком соціальної комунікації в Україні.
* * *
Світ побачила перша книга третього тому науководокументальної серії книг
“Реабілітовані історією. Сумська область” (Суми: Редакційновидавнича група,
2015. – 496 с.).
У виданні продовжено публікацію документальних матеріалів про політичні
репресії громадян Сумщини в 19181980 роках, зокрема про тих, чиї життя або
діяльність пов’язані з містом Ромни, Роменським та СерединоБудським районами.
Дана книга є даниною пам’яті землякам, які необгрунтовано постраждали за свої
переконання. Це корисний посібник для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.
* * *
Вийшла друком монографія С.В. Стельниковича “Житомирсько-Вінницький
регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)” (Житомир: Вид. О.О. Євенок,
2015. – 592 с.).
У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлюється становище
ЖитомирськоВінницького регіону в умовах нацистської окупації 19411944 рр. Автор
усебічно аналізує процеси формування та діяльність військових і цивільних окупаційних
органів влади в генеральному окрузі “Житомир”, національну, господарськоколоніальну
політику гітлерівців, повсякдення місцевого населення, рух опору, соціокультурні процеси
й пропаганду на окупаційній території.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.
* * *
Світ побачив збірник наукових робіт “Українська ідентичність і мовне питання в
Російській імперії: спроба державного регулювання” (Упорядн.: Г. В. Боряк, В. П. Баран,
Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, О. В. Музичук, П. П. Найденко, В. С. Шандра. НАН України.
Інститут історії України; Центральний державний історичний архів України. – К.: TOB
Видво "Кліо"», 2015. – LXII; 810 с.).
У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних
органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви
українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному
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житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та
функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 p., низки
інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських
губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX – початку XX ст. Частина
документів пов'язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених
"заборонних" актів щодо української літературної мови – одного із ключових чинників
формування української ідентичності.
Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном
і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного
освітньолітературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у
різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів
публікуються вперше.
Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться
питаннями історії лінгвоциду української мови.
* * *
Вийшло друком навчальнометодичне видання І.І. Боровця “Зарубіжне
архівознавство: навчально-метод. посіб. для студ. магістратури зі спеціальності
8.02030203 “Архівознавство” (Кам’янецьПоділ. нац. унт імені Івана Огієнка. –
Кам’янецьПодільський, 2015. – 62 с.).
Навчальнометодичне видання включає: теоретичну частину (короткі
конспекти лекцій); практичний блок (тематику й методичні рекомендації до
семінарських занять, завдання самостійної роботи, модульної контрольної
роботи, питання іспиту); критерії оцінювання навчальних досягнень за кожен
вид практичної навчальної діяльності; список джерел та літератури.
Рекомендується викладачам ВНЗ та студентам для організації навчального процесу,
а також всім, хто цікавиться проблемами зарубіжного архівознавства.
* * *
“Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського” (Ред. кол.:
М. Котляр (гол. ред.), А. Блануца (заст. гол. ред.), Д. Ващук (заст. гол. ред.), Л. Жеребцова
(відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Т. ІІІ. – К.: Інститут історії України,
2015. – 396 с.).
У наукових статтях та розвідках запропонованого читацькому загалу збірника
розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської
доби, а також важливе коло проблем, пов’язаних з генезою поліетнічної держави епохи
пізнього середньовіччя – початку нового часу – Великого князівства Литовського.
Зацікавлений читач знайде у них авторське бачення відповідей на широке коло проблем,
що досліджуються вперше або поновому оцінюються, а також познайомиться з
важливими джерелами, які вперше вводяться до наукового обігу.
Для істориківлитуаністів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією
України та Великого князівства Литовського.

