
1

 

Àíîòîâàíèé êàòàëîã âèäàíü  

2015 ðîêó

З фондів Закарпатської обласної 
універсальної наукової бібліотеки  

ім. Ф. Потушняка

Ужгород.Видавництво В. Падяка. 2016

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. Ф. ПОТУШНЯКА

Річник ХIV



2 

УДК 015
ББК 92
К53

ІSBN 978-966-387-106-6

Укладач
Л. О. Падяк

Добір літератури угорською мовою
І. Р. Фофлак

Відповідальна за випуск
О. А. Канюка 

© Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка, 2016 
© Л. Падяк, укладання, 2016
© Видавництво В. Падяка, 2016

Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2015 року  
[Текст] : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової 
бібліо теки ім. Ф. По тушняка. – Річник ХІV / Закарпат. обл. уні-
верс. наук. б-ка ім. Ф. По тушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за 
вип. О. М. Канюка. – Уж город : Вид-во В. Падяка, 2016. – 88 с. : іл.



3

Книга Закарпаття у 2015 році

Часто вживана сентенція про те, що книга має свою долю, де-
коли незалежну від долі автора, настільки часто справджується, що 
теж, як народна пісня, загубила ім’я того, хто сказав це вперше. 

Але, виявляється, не тільки книга, але й книговидання має 
певну автономність, тобто не цілком залежить від економічних та й 
інших чинників. 

Ця думка виникає при аналізі книговидавничої справи нашої 
області у 2015 році. При всій складності економічної ситуації та 
політичних колізій у країні, в нашому краї, як і в інших областях 
України, книга свої позиції не втрачає, а навпаки – крок за кроком 
починає здобувати нові. 

Підсумки минулого року це підтверджують: помітно зросла 
кіль кість виданої наукової та навчальної книгопродукції, зокрема з 
питань економіки, права, управління господарством.

Продовжує вдосконалюватись книжковий дизайн, все мен ше 
прикрих помилок у дотриманні стандарту поліграфічного оформ-
лення та видавничих реквізитів. 

Крім усього, загальна кількість видань, що надійшли до бібліо-
теки як обов’язковий примірник, перевищила кризовий 2014 рік і 
дорівнялась до попередніх років. 

Варто зауважити, що тривожні події останніх років не відсунули 
книгу на маргінес, а навпаки – сприяли утвердженню позицій 
книги і читання в суспільстві, і, що найважливіше, у тому сегменті 
впливу книги, який часто називають бібліотерапією. Численні 
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презентації нових книг, успіх книжкових свят та читацьких клубів, 
свідчення учасників АТО переконують, що саме книга все частіше стає 
і порадником у пошуку істини, і розрадником при емоційній напрузі. 
Адже книжкова культура як вікно у світ важлива ще й тим, що може 
бути для кожного й вікном у себе.

Використавши технології комп’ютерної доби, книга як явище 
культури, поки що залишилась вірною собі.

Анотований каталог «Книга Закарпаття» за 2015 рік традиційно 
містить довідковий апарат – іменний покажчик та алфавітний покажчик 
назв творів, що сприяє оперативному пошуку потрібної інформації.       
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ОбЛАсть у цІЛОму
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2016  

рік : рек. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка 
ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри ; уклад. Л. О. Па-
дяк ; за участі : О. Шмайда, Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак ; 
відп. за вип. О. А. Канюка ; вип. ред. Л. О. Падяк. – Ужго-
род : Вид-во В. Падя ка, 2015. – 414 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у 
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2016 році. Основу 
кален даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних 
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. 

Представлені матеріали з успіхом можуть бути використа ні 
не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ-
освіт ніх установах, навчальних закладах тощо.

2. Календар "Просвіти" на 2015 рік / уклад. : 
П. М. Фе дака, П. П. Федака ; ред. П. М. Федака. – Ужго-
род, 2015. – 176 с. : іл.

Календар-альманах "Просвіти" на 2015 рік знайомить з па-
м’ятними датами історії Закарпаття, визначними постатями 
вче них, письменників, художників, композиторів, педагогів, 
краєзнавців, громадських, культурних і політичних діячів, 
пам’ятками історії, культури та музеями краю, подіями, які від-
булися у житті "Просвіти", на громадсько-культурній і політич-
ній ниві області тощо.

Видатні діячі краю
3. Павло Федака : біобібліоґр. покажч. : до 70-річчя 

від дня народж. / Закарпат. крайове т-во "Просвіта" ; 
уклад. : П. М. Федака, Б. В. Досяк ; вступ. ст. : M. Олашина 
та M. Сополиги. – Ужгород : Карпати, 2015. – 496 с. : іл.

Біобібліоґрафічний покажчик підготовлений до 70-річчя 
народження українського вченого-етнолога, історика, краєз-
навця, музеєзнавця, громадського, культурного і політично-
го діяча. У покажчику подано друкований та інший доробок 
П. М. Федаки, а також матеріали про його наукову і громадсь ку 
діяльність за період з 1971 до середини 2015 р.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, 
студентів, краєзнавців, музейних і бібліотечних працівників, 
усіх, хто цікавиться питання ми етнографії, історії, музеєзнав-
ства, пам’яткознавства, громадського, культур ного і політично-
го життя.
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4. Пагиря, Bасиль Bасильович. Світочі Мукаче-
ва / В. Пагиря, Євген Федів. – Ужгород : Патент, 2015. – 
152 с. : іл.

У книзі подано історичні матеріали про місто над Латори-
цею та нариси про почесних громадян Мукачева.

5. Ювілейний збірник на честь професора Павла-
Роберта Маґочія = A jubilee collection: essays in honor 
of professor Paul Ro  bert Magocsi : до 70-рiччя вiд дня 
народження науковця = on his 70th Birthday / відп. ред. та 
упоряд. : В. Падяк, П. Крафчик = editors and Compilers : 
V. Padiak, P. A. Krafcik ; вип. ред. : Л. Ільченко. – Ужгород ; 
Пряшів ; Нью-Йорк = Uzhho rod ; Prešov ; New York : Вид-
во В. Падя ка = Valerii Padiak Publishers, 2015. – 616 с. : 
іл. – В надзаг. : Дос лід. центр кар патознавства (Ужго-
род, Україна), Ін-т русин. мови та культури Пряшів. ун-ту 
(Пряшів, Словаччина), Кар пато-русинськый дослідний 
центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) = Research Center 
for Carpathian Studies (Uzhhorod, Ukraine), Institute of 
Rusyn Language and Culture, Preљov University (Prešov, 
Slovakia), Carpatho-Rusyn Research Center (New York, NY, 
U.S.A.). – Текст укр., англ., польск., карпаторусин., воєво-
динорусин., рос. та словац. мовами.

Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних 
країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами 
визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії 
України в цілому та Закарпаття зокрема П.-Р. Маґочія. Збірник 
підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом 
поваги до його наукової спадщини.

ІстОРІЯ. ЕтНОГРАФІЯ
6. Годьмаш, Петр. История суверенной республи-

ки Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) для 
народа / П. Годьмаш. – Ужгород : Патент, 2015. – 312. – 
Текст рос. мовою.

У виданні висвітлено становлення та розвиток найдавнішої 
слов’янськї народності "русини" з ІХ ст. та її державності з дав-
нини до сучасності.
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7. Керецман, Надія Павлівна. Середньовічна  
церква в іменах, термінах і назвах : глосарій  / 
Н. П. Ке рец ман ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії ста-
родав. світу і серед. віків. – Ужгород : [Вид-во УжНУ "Го-
верла"], 2015. – 302 с.

Сучасний європейський простір неможливо порозуміти без 
погляду в середньовічне минуле – саме в цю епоху творилася 
власне Європа. Неповторність, цивілізаційну особливість се-
редньовічної Європи багато в чому визначили християнство і 
церква. Розібратися в цьому і допоможе пропонований глосарій 
(словник-довідник).

8. Ліхтей, Ігор. "...Лихі літа...": криза чеської дер-
жавності у 1278–1283 роках / І. Ліхтей ; М-во освіти і нау-
ки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; 
Центр іст. студій з богемістики і словакістики. – Ужгород : 
Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 104 с.

У монографії простежено кризові явища, що охопили 
Чеську дер жаву в період з кінця серпня 1278 р. до травня 
1283 р. Досліджен ня засвідчує, що в історії кожного народу бу-
вають як вершинні зле ти, так і прикрі падіння. Головне – гідно 
тримати удари долі й не звертати з тернистого, звивистого шля-
ху цивілізаційного поступу.

Для науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться 
істо рією середньовічної Європи.

9. Маґочій, Павло-Роберт. Кожен карпаторусин 
є русином... але не кожен русин є карпаторусином : 
статті / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. : Н. Кушко, С. Білень-
кий, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. – Ужго-
род : Вид-во В. Падяка, 2015. – 132 с.

Книга американського історика карпаторусинського похо-
дження, що складається із шести окремих статей, знайомить 
читача з проблемами націєтворення. Автор простежує етапи 
еволюції національної самосвідомості карпатських русинів – 
автохтонного східнослов’янського етносу південних та північ-
них схилів Карпат.
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10. Мазурок, Олег. Чому мовчать сурми Кліо? : ана-
томія фальсифікації історії та історіографії Закарпат-
тя. Фрагменти : до 70-річчя іст. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту / 
О. Мазурок ; М-во освіти і науки України, ДВЗН "Ужго-
род. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. нової і новіт. історії та істо-
ріографії. – Ужгород, 2015. – 173 с.

У книзі порушується етична проблема моральної відпові-
дальності вченого-історика не тільки перед Читачем і Наукою, 
але й перед усім суспільством; проводиться думка про те, що 
любов до своєї вітчизни повинна проявлятися у суворій правді; 
з’ясовуються причини того, чому досі немає історії Закарпаття, 
яка б відповідала вимогам сучасної історичної науки.

11. Офіцинський, Роман Андрійович. Сталеві нер-
ви тореадора : Україна 2009–2014 / Р. А. Офіцинський. – 
Ужгород : Ґраж да, 2015. – 244 с.

Пропоноване видання є логічним продовженням публі-
цистичної збір ки "Тяжко жити Касандрою... Україна 2006–
2008". Зібрані наразі тексти написані та оприлюднені від липня 
2008-го до грудня 2014-го, тобто протягом шести з половиною 
років. Вони з’яви лися у зарубіжних та вітчизняних масме-
діа. Багато текстів уперше побачили світ у періодиці Закарпат-
ської області.

12. Пап, Степан Васильович. Велика боротьба  / 
С. В. Пап ; передм. М. Мушинки. – Ужгород : Ґражда, 
2015. – 380 с. : іл.

Передаючи машинопис праці, над якою інтенсивно працю-
вав упро довж кількох років, Миколі Мушинці, Степан Пап за-
уважив: "Серцем я відчуваю, що надходить кінець комуністич-
ній тиранії і жаль мені, що я не дочекаюся бажаної волі. Я вже 
не побачу видання цих праць, що були найвизначнішим моїм 
життєвим доробком. Та хотілось би, щоб їх люди читали. Якщо 
зможете, подбайте про їх видання!".

Цим виданням сповнюється бажання автора, а перед чита-
чем постає широка панорама історії Закарпаття. "В 1939–44 
роках, – писав Степан Пап, – я на власні очі бачив і на власній 
шкірі зазнав фанатичний шовінізм мадярських фашистів, які з 
благословення Гітлера неймовірними торт урами придушували 
нашу боротьбу за свободу".

Як виглядала ця велика боротьба і в чому вона полягала, чи-
тач до відається зі сторінок цієї книги.
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13. Сірка, Йосиф. Актуально-6 : публіцистика / 
Й. Сір ка. – Ужгород : TIMPANI, 2015. – 260 с. 

2007 року побачила світ перша збірка публіцистичних стат-
тей Й. Сірки, яка об’єднала матеріали, що публікувалися у пре-
сі та інтернеті. Вона започаткувала серію книжок, в яких автор 
не тільки привертає увагу до актуальних проблем в Україні, а й 
пропонує шляхи їх вирішення, у контексті світового демокра-
тичного досвіду.

В "Актуально-6" вміщено статті, написані у 2013–2015 рр., 
які публікувалися, головним чином, на сайті "Український по-
гляд". Статті об’єднує спільна ідея – вболівання за Україну.

14. Фенич, Володимир. Угорська Русь і "Ганіба-
лова при сяга" Михайла Драгоманова: початки ін-
телектуального завоювання Закарпаття Україною / 
В. Фенич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужго-
род. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії України. – Ужгород : 
[Вид-во УжНУ "Говерла"], 2015. – 144 с.

Історичний нарис, крім вступної частини, акцентує увагу 
на стані історіографії теми "М. Драгоманов і Закарпаття", га-
лицьких попередниках Драгоманова, взаєминах Драгоманова 
з галичанами, малоросійських перспективах Угорської Русі в 
розумінні Драгоманова, байдужості галичан до Угорської Русі 
у викладі Володимира Охрімовича (під літературним псевдо 
Василь Лукич), Угорській Русі в "Австро-руських споминах" 
Драгоманова, краху угро-руської місії драгоман ських емісарів 
у 1877 р., "Ганнібаловій присязі" і галицьких "п’ємонтійцях" 
за життя Драгоманова, політичному заповіті Драгомано ва "В 
справі Угорської Русі".

Завершує цей нарис нестандартний висновок про те, що не 
по добалося українському історику сучасності Ярославу Дашке-
вичу в працях Михайла Драгоманова з історії Угорської Русі.

15. Dupka, György. "Ne ítéljetek el…!" : zsidó népirtás, 
antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista 
eszmék nevében (1938–1991) / Gy. Dupka. – Ungvár ; 
Budapest : Intermix Kiadó, 2015. – 358 o. : táblázatok, fotók. – 
(Kárpátaljai Magyar Könyvek 238.). – Текст угор. мовою. 

Збірка Дь’єрдя Дупки, історика, письменника, редактора, 
дослідника закарпатських угорців "Не засуджуйте...!" присвя-
чена єврейському геноциду, антисемітським переслідуванням 
на Закарпатті в час панування нацистських і комуністичних 
ідей (1938–1991).
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16. Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az elhurcolások 
éve = Голокост на Закарпатті. 1944 – рік переслі-
дувань / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Lehoczky Tivadar Intézetének és a Shalom Alapítvány Civil 
Szervezet tudományos kiadványa = Наукове видання Ін-
ституту ім. Тіводора Легоцького при Закарпат. угор. ін-ті 
ім. Ференца Ракоці II та громад. орг."Shalom Foundation of 
Beregszasz-Berehove" ; szerk. : S. Dobos, F. Mol nár = ред. : 
О. Добош, Ф. Молнар. – Beregszász : Kálvin Nyomda, 2015, 
2015. – 172 с. – Текст угор. мовою.

У виданні вміщені матеріали серії заходів пам’яті Голокосту 
на Закарпатті, які організували Інститут ім. Тіводора Легоць-
кі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці 
II та громадська організація "Shalom Foundation of Beregszasz-
Berehove" у пам’ять загиблих євреїв і угорців Закарпаття в 1944 
році.

Видання розраховане на широке коло читачів, істориків, сту-
дентів та всіх, хто цікавиться минулим Закарпаття.

17. Némejcová-Mékká, Iva. Podkarpatská Rus : prů-
vodce a stručný nástin zeměpisný / I. Némejcová-Mékká ; 
rejstřík a mapu K. Kuchař. – Факсимільне вид. за : 
Praha : Nakladatel Josef Uher, 1932 / Klub T. G. Masaryka 
v Užhorodĕ, Užhorodsky spolek Slovákov. – Ужгород, 
[2015]. –120 с. : іl. – Текст чес. мовою.

Книга містить історичні, географічні та етнографічні відо-
мості про регіон Подкарпатська Русь.

18. Užhorod : průvödce hlavním městem Podkarpatské 
Rusi = Ужгород : справочник и путеводитель по столицђ 
Подкарпатской Руси / vydala městská správa = изда-
ла городская управа ; sestavil P. Sova = под редакці-
ей П. Сови. – Факсимільне вид. за : Užhorod : Školnaja 
pomošč, 1935. – Ужгород, [2015]. – 66 с. : іл. – Текст рос. та 
чес. мовами.

Відомий краєзнавець Петро Сова висвітлив у своїй пра-
ці сторінки древньої історії та сучасного йому сьогодення 
м. Ужгород.
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19. Zubánics, László. Világok végein : Északkelet-
Ma gyarország a XVI–XVIII. században: politika, gazdaság, 
kul túra / L. Zubánics. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 
2015. – 158 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 240.). – Текст 
угор. мовою. 

Збірка Ласло Зубанича, редактора, краєзнавця, викладача 
"На периферії світів. Північно-Східна Угорщина у XVI–XVIII 
ст.: політика, економіка, культура" висвітлює різні аспекти іс-
торії краю. Хоча Ужанська, Березька, Угочанська та Марамо-
роська жупи, що пізніше стануть складовими Закарпаття, були 
розташовані на межі зіткнення Угорського Королівства та 
Трансильванського князівства, а отже "на шляху військ", все ж 
у процесі розвитку вони зазнали впливу обох культурних цен-
трів. Важливу роль у цьому відіграли дворянські аристократич-
ні родини, що виступали меценатами культури та освіти. Це 
видання на основі архівних документів представляє своєрідні 
риси регіону, нові напрямки його розвитку крізь призму полі-
тики, економіки та культури. 

Історія міст і сіл краю
20. Орос, Лука Іванович. Данилово : іст.-етногр. на-

рис від давніх часів до поч. XXI ст. / Л. І. Орос. – Ужгород : 
Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 412 с. : іл.

Завдяки кропітливій роботі автора читачі зможуть дізнатися 
про далеке минуле села Данилово, родоводи данилівчан. У кни-
зі детально висвітлено економічне та соціальне становище села 
за різні періоди.

21. Цмур, Юрій. Сім чудес Ворочова : іст.-краєзн. на-
рис / Ю. Цмур. – Ужгород : Карпати, 2015. – 96 с. : іл.

В історико-краєзнавчому нарисі йдеться про історію та 
сьогодення, уні кальну природу, сім чудес Ворочова – непо-
вторного села Ужанської долини із його сімо ма чудесами – за-
гадковим Синім озером, Ведмежою Гаврою, Криницею під 
ведмедями, Плішкою, Малими полонинами, Золотою студнею, 
Ворочовськими скелями, які стали відомими усьому світу за-
вдяки таланту одного із фундаторів Закарпатської школи живо-
пису  Йосипа Бокшая, з їх Божими дарами: цілющою флорою 
та різноманітною фауною, лісовими і сріблястими водними 
ба гатствами, які благодатно впливають на здоров’я та настрій 
місцевих мешканців і гостей краю, забезпечуючи подорожую-
чих екзотичними і незабутніми враженнями.
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Етнографія
22. Українці й народи Центрально-Східної Євро-

пи: культура та історична спадщина : зб. наук. пр. 
на пошану проф. Михайла Тиводара / М-во освіти і на-
уки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 
Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; упоряд. І. Ліх-
тей. – Ужгород : Карпати, 2015. – 424 с. : іл. 

Збірник презентує наукові статті, що торкаються актуаль-
них питань у га лузі історії та етнології. Видання присвячене 
80-річчю від дня народження українського вченого-етнолога, 
доктора історичних наук, почесного професора Ужгородського 
національного університету Михайла Петровича Тиводара.

Для науковців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться про-
блемами етно логії та світової історичної спадщини.

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕсуРсИ.  
ЕКОЛОГІЯ

23. Дудинська, Андрея Тіборівна. Синантропні ака-
ридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття : мо-
нографія / А. Т. Дудинська, Тібор Тіборович Дудинський ; 
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т". – Ужго род : Ґражда, 2015. – 136 с. + табл.

У виданні досліджені видові комплекси цих шкідників в 
різних місцях їх існування (сільськогосподарські, промисло-
ві) та визначена відмінність цих видових комп лексів і мож-
ливі фактори, які обумовлюють їх; подані на основі літера-
турних та власних даних видові нариси синантропних видів 
акарид в Закарпатті, де визна чена щільність досліджуваних 
видів в субстраті, частота зустрічності в пробах та індекс до-
мінування, а також проведена порівняльна характеристика за 
показни ком щільності комірних видів акарид у трьох дослі-
джуваних висотних поясах в аграрних та промислових міс-
цях. Вивчений розподіл комірних акарид по висот них поясах 
в умовах Закарпаття, а також шляхи формування акарокомп-
лексів акарид у млинах Закарпаття, під час цих досліджень 
ми звертали увагу на вік та стан досліджуваної споруди, в 
результаті чого змогли порівняти видовий склад від одноріч-
ного млина до столітніх млинів. На основі одержаних резуль-
татів за пропонували, зважаючи на видовий склад і біологічну 
особ ливість цих шкідни ків в умовах Закарпаття, методи їх 
знешкодження.
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24. Кічура, В. П. Виробнича практика з техноло-
гії лісогосподарського виробництва : [навч. посіб.] / 
В. П. Кічура, А. В. Кічура ; М-во освіти і науки України,  
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, 
Каф. лісівництва. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 
2015. – 76 с.

Посібник містить інформацію про лісогосподарське вироб-
ництво, його галузеві особливості та, пов’язану з ними, спе-
цифіку планування, проектування й техніко-технологічного 
виконання лісогосподарських заходів/робіт при вирощу-
ванні одновікових, умовно-одновікових і різновікових наса-
джень. Також подані програма, основні завдання та рекомен-
дований порядок проходження студентами магістерського 
рівня підготовки виробничої практики з технології лісогоспо-
дарського виробництва. Надані пропозиції щодо написання, 
оформлення і захисту звіту по практиці.

Викладений у посібнику теоретичний, методичний та 
практичний матеріал допоможе сту дентам під час практики 
краще освоїти перебіг складних і специфічних технологічних 
процесів лісогосподарського виробництва.

25. Ковальчук, Андрей Анатольевич. От энерго-
бюджета мелких гидробионтов к энергопотоку че - 
рез гидроэкосистему / А. А. Ковальчук ; Ужгород. 
нац. ун-т, Гидроэкол. об-во "Уж" ; отв. ред. В. И. Иван-
цив. – Ужгород ; К. : Полиграфцентр "Лира", 2015. – 136 с. – 
Текст рос. мовою., титул паралел. англ. мовою.

Ця книга присвячується памяті видатного українського 
гідробіолога, багаторічного керівника Лабораторії гідробіо-
логії Дунаю Інституту гідробіології HAH України професора 
Тараса Андрійовича Харченка.

26. Стойко, Степан Михайлович. Ліси Ужгородщини : 
оптимізація та збереження / С. М. Стойко, Іван Васильо-
вич Костів. – Ужгород : Патент, 2015. – 164 с. – Титул 
парал. укр. та англ. мовами.

У книзі подана історія формування лісів і розвитку лісового 
господар ства за австро-угорський, чехословацький, радянський 
та український пе ріоди. Описано ґрунтово-кліматичні умови, 
висотні пояси лісової рослин ності, наведена характеристика 
лісового фонду, обґрунтовано екологічні засади лісового гос-
подарства, наближеного до природних лісів. З’ясовано багато-
гранне економічне, екологічне та соціальне значення лісових 
екосис тем. Описано об’єкти природно-заповідного фонду.
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27. Amatőr természettudósok hozzájárulása a bio ló- 
 giai sokféleség tanulmányozásához = Внесок натура-
лістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : 
kon fe renciakötet Vágner Lajos születésének 200. évfordulója 
tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia 
(2015. május 14-16., Beregszász, Ukrajna) =  матеріали 
Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. 
Людвіга Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) = 
Contribution of amateur naturalists into biological diversity 
studies : proceedings of International Scientific Conference 
devoted to the 200th anniversary of Lajos Vagner’s birthday 
(2015, May 14-16, Beregszász, Ukraine) / II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ферен-
ца Ракоці II = Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian 
Institute. – Beregszász = Берегово = Beregszász, 2015. – 
676 с. – Текст угор., укр. та англ. мовами.

У збірнику представлені матеріали, присвячені життє-
вому шляху, науковій спадщині та різним аспектам творчо-
сті дослідників природи – як професійних науковців, так і 
натуралістів-аматорів; історії вивчення різних груп рослин 
і тварин, дослідження природних комплексів, становлення 
природоохоронних територій, дендропарків, а також історії 
створення і формування колекційних фондів гербаріїв, бота-
нічних садів, дендраріїв та ін.

Екологія
28. Csatáry, György = Чотарі, Юрій Юрійович. Tisza-

szabályozás trianoni határkörnyezetben = Регулюван-
ня русла річки Тиса у Тріанонському пограниччі : a 
Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai 
Vásárosnamény, 1918–1941 / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Рако-
ці II. – Beregszász ; Ungvár : [Поліграфцентр "Ліра"], 2015. – 
232 с. – (Rákóczi-füzetek – XCVII). – Текст угор. мовою. 

У виданні розкрито зміст архівних справ та наведено тексти 
архівних документів, які стосуються врегулювання русла річки 
Тиси у Березькому комітаті у період Чехословацької Республі-
ки. В опублікованих документах ідеться про зведення водо-
регуляційних споруд, мостів, дамб, плотин, а також очищення 
русла річки Тиса, фінансову діяльність товариств, ускладнен ня 
водорегуляційних робіт вдовж прикордонної смуги Угорщини 
та Чехословаччини.
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ЕКОНОмІКА
29. Агій, Я. Ю. Охорона праці у галузі : навч. по-

сіб. / Я. Ю. Агій, І. М. Лях ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : 
АУТДОР–ШАРК, 2015. – 200 с. 

Навчальний посібник висвітлює основні законодавчі та 
нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, міжнарод-
ні норми, системи управління охороною праці в організаціях, 
травматизм та професійні захворювання в галузі, розсліду-
вання нещасних випадків, актуальні проблеми в наукових 
дослідженнях, основні заходи пожежної профілактики на га-
лузевих об’єктах, державний нагляд і громадський контроль 
за станом охорони праці, а також соціальне страхування від 
нещасного випадку та професійного захворювання на вироб-
ництві.

Навчальний посібник "Охорона праці в галузі" складений 
за вимогами кредитно-модульної системи і містить короткий 
виклад тем лекцій, тематику семінарських занять та мето-
дичні рекомендації з підготовки до них, тестові завдання і 
навчальний тренінг до кожної із тем, перелік рекомендованої 
літератури.

30. Даньків, Йосип Якимович. Історичні нариси 
обліково-правової культури: Європа і Україна : (від 
зародження до наших днів) : монографія / Й. Я. Даньків, 
Мирослав Ярославович Остап’юк ; М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 
Ужгород : [Вид-во УжНУ "Говерла"], 2015. – 160 с.

У монографії на основі значного архівно-історичного, ме-
тодичного та наукового матеріалу розкривається хронологія 
зародження обліково-правової культури, її розвиток в Європі 
і зокрема в Україні. Ця галузь культурного розвитку світового 
суспільства охоплює період від найдавніших часів до наших 
днів. Облік і право виникли у сфері матеріального виробни-
цтва, вони постійно вдосконалювались відповідно до потреб 
відображення процесу створення матеріальних благ, згодом 
сформувались в окремі економічну і юридичну науки.

Монографія може бути корисною для студентів, аспіран-
тів, викладачів навчальних закладів різних рівнів, фахівців у 
галузі бухгалтерського обліку, права та економічної історії, 
а також для всіх, хто цікавиться питаннями історії обліково-
правової культури.
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31. Друга міжнародна науково-практична конфе-
ренція : удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітно-
сті у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світо-
вій економіці, м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : до 70-річчя 
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" : [тези] / М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; редкол. : В. П. Мік-
ловда [та ін.]. – Ужгород, 2015. – 272 с.

До збірника ввійшли матеріали досліджень вчених і нау-
ковців, які були представлені на Другій міжнародній науково-
практичній конференції "Удосконалення обліку, аналізу, ау-
диту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів 
у світовій економіці".

32. Конкурентоспроможність економічних сис-
тем та стратегічне управління нею: гносеологічний 
та утилітарний ракурси : монографія / В. П. Мікловда, 
Ф. Ф. Шандор, Н. Ю. Кубіній [та ін.] ; М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород [Мукаче-
во]: Карпат. вежа. – 2015. – 420 с.

Монографія присвячена дослідженню гносеологічних та 
утилітарних ракурсів конкурентоспроможності економічних 
систем та стратегічне управління ними. Викладені результа-
ти дослідження теоретичних основ та практичного наванта-
ження стратегічного управління конкурентоспроможністю 
національної економіки, регіону та окремого підприємства в 
сучасних умовах господарювання.

33. Регулювання трудоміграційних процесів в 
транскордонному регіоні : монографія /  М. І. Пітюлич, 
В. В. Гоблик, Т. Д. Щербан [та ін.] ; за заг. ред. M. І. Пітюли-
ча ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, 
Мукачів. держ. ун-т, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і 
гуманітар. дослідж. – Мукачево, 2015. – 150 с.

У монографії висвітлено актуальні проблеми теоретично-
го і прикладного характеру, пов’язані з регулюванням трудо-
міграційних процесів у Закарпатській області. Акцентовано 
увагу на новітніх тенденціях розвитку трудової міграції в 
умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Дослідже-
но вплив трудової міграції на демографічне відтворення насе-
лення регіону та соціально-економічні наслідки міждержав-
ної трудової міграції. Запропоновано підходи до формування 
інституційного середовища регулювання міграційними пото-
ками в умовах глобалізації світової економіки. 
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Народне господарство
34. Виноградарство і виноробство на Закарпатті : 

сортовий потенціал винограду ; закладання виноград-
ника ; обрізка винограду ; догляд за вином та його вит-
римка. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра". – 2015. – 132 с. : іл.

У розпорядженні сучасного виноградарства – надзвичай-
но великий досвід одержання високих урожаїв винограду 
чудової якості. Завдан ня посібника – дати наукові основи і 
раціональну систему практичних за ходів догляду і первинної 
обробки винограду. Тут наведена ботанічна і біологічна ха-
рактеристика винограду, описані сорти, викладено агротех-
ніку цієї культури та обробки сировини.

Посібник розрахований на спеціалістів-виноградарів, ви-
кладачів та студентів профільних навчальних закладів та 
вино робів-любителів.

35. Газуда, Л. М. Розвиток сільських територій / 
Л. M. Газуда, H. M. Готько, M. Ю. Лалакулич ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Відокремл. підрозділ 
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористуван ня Украї-
ни, Мукачів. арграр. коледж, Ужгород. торг.-екон. ін-т, 
КНТЕУ. – Ужгород : ФОП Сабов A. M., 2015. – 204 с.

У монографії розглянуто особливості забезпечення збалан-
сованого розвитку сільських територій. Досліджено процеси 
і обґрунтовано результати реформування аграрного сектору в 
умовах ринкового господарювання, оскільки відмічені проце-
си тісно пов’язані із перспективами соціально-економічного 
розвитку сільських територій. Окреслено концептуальні 
підходи до формування системного багатофункціонального 
розвитку територій сільської місцевості, в тому числі в кон-
тексті діяльності підприємств різних форм власності і форм 
господарювання. Розкрито специфіку сільських територій 
як об’єкта сільського розвитку та управління, обґрунтовано 
необхідність застосування до них територіального підхо-
ду. Обумовлено доцільність формування відповідної соціаль-
ної інфраструктури на селі, виявлено її вплив на системний 
розвиток сільських територій. Узагальнено зарубіжний до-
свід управління сільськими територіями, окреслено напрями 
і можливості трансформації його в Україні та окремих при-
кордонних регіонах. Значна увага приділена економічним, 
правовим і організаційним важелям розширеного відтворен-
ня сільських територій.
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36. Газуда, Л. М. Управління конвергенційно-інте-
граційними процесами розвитку сільських прикор-
донних територій: теорія, методологія, практика / 
Л. М. Газуда ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. екон.". – Ужгород : ФОП Сабов A. M., 
2015. – 348 с.

У монографії розглянуто особливості управління конвер-
генційно-інтеграційними процесами розвитку сільських при-
кордонних територій України та її регіонів, їх адаптації до 
вимог європейського економічного простору. Обґрунтовано 
необхідність формування ефективного управлінського ме-
ханізму регулювання процесів конвергенції й інтеграції роз-
витку сільських прикордонних територій, результативність 
якого залежатиме від врахування особливостей і потенційних 
можливостей територіальних економічних систем, зокрема 
сільської місцевості, прогнозування підходів до поступового 
вирівнювання рівнів їх розвитку, що сприятиме забезпеченню 
ефективної спеціалізації економіки території, підвищенню її 
конкурентоздатності, активізації розвитку людського потен-
ціалу, адаптації до європейських вимог і можливостей інте-
грування в європейські структури. Окреслено стратегічні на-
прями реалізації процесів інтеграції і конвергенції сільських 
прикордонних територій в умовах євроінтеграції.

Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науков-
ців, викладачів і студентів, працівників управлінських струк-
тур, які цікавляться питаннями формування процесів конвер-
генції й інтеграції територіальних економічних систем.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. мЕДИцИНА
37. Бичко, Михайло Васильович. Сучасні методи 

діагностики в кардіології : навч. посіб. / М. В. Бичко, 
Микола Васильович Рішко. – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2015. – 248 с. : 12 с. іл. 

Навчальний посібник призначений для підготовки лікаря, 
де в стислій формі викладені показання, протипоказання і ме-
тодика про ведення окремих функціональних проб, їх інтер-
претація. Наведено 457 ситуаційних задач з різних функціо-
нальних проб та еталони їх вирішення. Посібник може бути 
використаний у процесі навчан ня студентів на терапевтичних 
кафедрах, а також для самостійної роботи.

Посібник рекомендовано для студентів, лікарів-інтернів, 
лікарів-терапевтів, кардіологів.
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сусПІЛьНО-ПОЛІтИЧНЕ ЖИттЯ
38. Устич, Сергій. Про суще... : (нотатки до книги жит-

тя) / С. Устич. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 
256 с.

Нотатки автор писав впродовж життя в різний час і при-
свячувалися вони різним речам. Вони не є життєписом, рад-
ше – відбитком сущого. Біографічні факти згадуються в них 
тільки для того, щоб читач краще зрозумів контекст, у якому 
відбувалися ті чи інші події або ж робилися певні оцінки. Те-
матично нотатки об’єднані в шість новел.

ДЕРЖАВА І ПРАВО
39. Булеца, Сібілла Богданівна. Цивільно-правові 

відносини у галузі медичної діяльності: проблеми 
теорії та практики : монографія / С. Б. Булеца. – Ужго-
род : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 600 с.

У монографії аналізуються концептуальні засади та право-
ва природа цивільних правовідносин, що виникають у галузі 
здійснення медичної діяльності.

З позиції теорії цивільних правовідносин розглядаються 
проблемні питання визначення поняття зазначених відносин, 
що виникають у галузі здійснення медичної діяльності, їх 
правова природа та зміст.

Досліджуються види зазначених правовідносин, аналізу-
ються проблеми договорів у галузі здійснення медичної ді-
яльності та питання відповідальності і засобів захисту.

Монографія розрахована на викладачів вищих навчаль-
них юридич них та медичних закладів, науковців, аспірантів, 
студентів та усіх, кого цікавлять проблеми правового регу-
лювання відносин, що виникають при здійсненні медичної 
діяльності.
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40. Безпековий, політичний, економічний та гума-
нітарний виміри сучасного етапу європейської та 
євроатлантичної інтеграції України : матеріали між-
нар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-ій річниці ство-
рення ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (м. Ужгород, 5 груд. 
2015 p.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т", Ф-т міжнар. політики, менеджменту та бізнесу, 
Інформ. центр Європ. Союзу ; редкол. : В. І. Смоланка [та 
ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2015. – 264 с. – 
Текст укр. та англ мовами, титул паралел. укр. та англ. 
мовами. 

Збірник містить статті та тези доповідей провідних вчених 
освітніх і наукових установ України та зарубіжжя, державних 
службовців, представників підприємств, громадських органі-
зацій, експертів тощо, які були представлені на конференції 
"Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний вимі-
ри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтегра-
ції України". 

Висвітлюються пріоритети зовнішньої та безпекової полі-
тики України у контексті російської агресії, економічний, біз-
несовий, цивілізаційний та гуманітарно-культурний виміри 
європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також 
мовні аспекти їхньої реалізації.

41. Бокоч, Вікторія Михайлівна. Електоральний 
маркетинг в політичному процесі: міжнародний до-
свід : монографія / В. М. Бокоч ; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т 
міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин. – Ужгород : По-
ліграфцентр "Ліра", 2015. – 200 с.

У монографії аналізується поняття електорального політич-
ного мар кетингу, основні його функції та методи впроваджен-
ня. Визначені проблеми формування та особливості функціо-
нування по літичного ринку. Досліджено поняття політичного 
PR і політичної реклами та їх місця в системі електорального 
політичного маркетингу. Розглядаються особливості електо-
рального маркетингу в країнах сві ту, зокрема його креативне 
втілення в українському політичному досвіді.
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42. Волощук, Марта Гнатівна. Податкове право : 
навч. посіб. / М. Г. Волощук, Марія Василівна Менджул ; 
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т", Територ. від-ня Асоц. платників податків 
України у Закарпат. обл., Громад. Рада при Голов. упр. 
ДФС у Закарпат. обл. – Вид. 3-є, доповн. і перероб. – 
Ужгород : Вид-во Олек сандри Гаркуші, 2015. – 204 с.

Посібник розроблений згідно з вимогами Болонського про-
цесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисци-
пліни у вищих навчальних закладах. У посібнику висвітлені 
основні теми курсу податкового права, міститься практикум 
із питаннями для роботи на практичних за няттях, задачами, а 
також перелік рекомендованої літератури.

43. Міжнародно-правові акти про право на свобо-
ду совісті та віро сповідання : хрестоматія / упоряд. 
О. Білаш (архі мандрит Євфросин) ; М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 
Юрид. ф-т, Каф. міжнар. права. – Ужгород : Вид-во Олек-
сандри Гаркуші, 2015. – 200 с.

Хрестоматія містить міжнародно-правові акти, що без-
посередньо стосуються правового механізму реалізації та 
захисту прав людини в сфері свободи совісті та віроспові-
дання і є необхідними при вивченні навчальної дисципліни 
"Державно-кон фесійне право". Разом з тим упорядник ана-
лізує та дає коротку характеристику ряду документів Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших міжнародних 
організа цій, що мають міжнародне правове значення у сфері 
державно-конфесійного права.



22 

44. Моца, Андрій Андрійович. Теоретико-правові 
засади європейської інтеграції України : моно графія / 
А. А. Моца, Дмитро Миколайович Бєлов, Юрій Михай-
лович Бисага ; М-во освіти і науки України, ДВЗН "Ужго-
род. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужго-
род: Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 280 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню 
теоретико-правових засад європейської інтеграції України у 
контексті Угоди про асоціацію. Авторами на основі різнопла-
нового аналізу специфіки євро пейської інтеграції як правово-
го феномену встановлено її сутність як комплексної категорії 
науки теорії держави і права, розкриті особливості правових 
механізмів європейської інтеграції в межах ЄС та щодо третіх 
країн, у тому числі України, визначені перспективи європей-
ської інтегра ції України за Угодою про асоціацію.

Досліджено ґенезу законодавства України в інтеграції, на-
дано правову характеристику інституційному механізму за-
безпечення її європейської інтеграції та з’ясовано особливості 
правового регулювання адаптації законодавства України як 
передумови вступу до Євросоюзу.

45. Панов, A. B. Дипломатична і консульська служ-
ба : підручник / А. В. Панов. – Ужгород : АУТДОР–ШАРК, 
2015. – 270 с.

Дипломатична і консульська служба – теоретико-практична 
навча льна дисципліна, яка викладається для здобуття всіх 
спеціальностей між народного спрямування. Курс розглядає 
наступні блоки проблем: І. Дип ломатичні зносини: поняття та 
технологія їх здійснення. II. Консульство – спеціальний інсти-
тут дипломатичних зносин. III. Привілеї та імунітети – осно-
ва статусу дипломата та консула. IV. Дипломатична служба в 
Ук раїні – поняття, завдання, структура. V. Консульська служ-
ба – спеціаль ний вид дипломатичної служби.

46. Панов, A. B. Територіальний устрій Франції та 
Італії – уроки для України / А. В. Панов. – Ужгород : 
АУТДОР–ШАРК, 2015. – 126 с.

У монографії розглядається проблематика побудови ефек-
тивного територіального устрою на прикладі Франції та Іта-
лії, а також можливості застосування позитивного досвіду 
цих країн у реалізації адміністративно-територіальної рефор-
ми в Україні.

Матеріали монографії можуть бути використані виклада-
чами ВНЗ, аспірантами, студентами.
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47. Публічне урядування, права людини і демо-
кратія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / 
Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул [та ін.] ; за заг. 
ред. М. В. Савчина ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т", Держ. вищ. навч. закл. "Закарпат. обл. центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, 
держ. підприємств, установ та орг.". – Ужгород : Вид-во 
УжНУ "Говерла", 2015. – 320 с.

Монографія є колективним дослідженням європей ських ра-
мок демократичного функціонування публічної адміністрації 
у контексті забезпечення прав людини. У виданні визначено 
консти туційні засади публічного урядування, досліджено по-
няття, сутність та елемент адміністративно-правового меха-
нізму забезпечення прав громадян у публічному управлінні, 
проаналізовано основні принципи та стадії правотворчості у 
публічному урядуванні, а також проблеми здійснення місцевої 
публічної влади у контексті основних положень конституцій-
ної та адміністративної реформ.

НАуКА. ОсВІтА
48. Біляк, Ольга Вікторівна. Культурологія : навч. по-

сіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / О. В. Біляк, 
Наталія Йосипівна Феделеш ; ВП НУБіП Украї ни "Мукачів. 
аграр. коледж". – Мукачеве, 2015. – 170 с.

У посібнику подано рекомендації щодо вивчення тем, ви-
несених на самостійне опрацювання з даної дисципліни; до 
кожної з тем подано основні поняття та терміни, лекційний 
матеріал, питання для самоконтролю, список рекомендованої 
літератури.

49. Гербут, Ф. Ф. Лісова пірологія : навч. посіб. : курс 
лекцій / Ф. Ф. Гербут ; М-во освіти і науки України. Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Географ. ф-т, Каф. лісни-
цтва. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2015. – 100 с.

Даний посібник укладено як допоміжний до основних на-
вчальних посібників по предмету "Лісової пірології", в який 
включені всі основні питання та визначення програми предме-
ту, що стануть в нагоді для студентів при виконанні практич-
них та теоретичних питань з лісової пірології. Запропонований 
посібник допомагає студентам, які вивчають курс "Лісової пі-
рології", отримати необхідну суму знань для практичної робо-
ти в лісовій галузі.



24 

50. Збірка методичних посібників для дошкільних 
навчальних закладів. – Ужгород, 2015. – 180 с. + табл.

Методичний посібник містить теоретичні відомості про 
значення фізичного виховання для здоров’я дитини; вирішен-
ня завдань оздоровлення дітей та впровадження в практику 
роботи інноваційних здоров’язбережувальних технологій, які 
мають місце у сучасній системі педагогічної науки і практики.

Автори створили свою цілісну систему роботи щодо реа-
лізації основних завдань з організації фізичного виховання, 
які ставить перед дошкіллям Базовий компонент дошкільної 
освіти України у поєднанні з основними напрямками іннова-
ційних оздоровчих технологій.

У посібнику систематизовано матеріал щодо завдань та 
засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку, подано 
методичні рекомендації організації системи фізкультурно-
оздоровчих заходів.

51. Збірник наукових праць студентів географіч-
ного факультету / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т ; редкол. : С. С. Поп [та 
ін.]. – Ужгород, 2015. – 200 с. 

Збірник містить дослідження студентів Географічного фа-
культету ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 
з питань екології, водних та земельних та лісових ресурсів 
краю, стану атмосфери, потенціалу використання віднов-
них ресурсів краю в енергетиці, використання рекреаційно-
туристичного потенціалу області.

52. Інформатика та інформаційні технології. – Ч. 1 : 
практикум для організації роботи студентів на практ. та 
лаб. заняттях / Ю. Ю. Білак, В. О. Лавер, Ю. В. Андрашко, 
І. М. Лях ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т", Ф-т інформ. технологій, Каф. інформатики та 
фіз.-мат. дисциплін. – Ужгород : АУТДОР–ШАРК, 2015. – 
96 с.

Практикум спрямований на практичну підготовку сту-
ден тів нетехнічних спеціальностей як користувачів ком-
п’ютерів. Містить типові завдання для проведення практич-
них та лабораторних робіт з інформатики та інформаційних 
технологій, а також методичні вказівки до їх виконання.

У лабораторно-практичних роботах вивчаються основні 
прийоми роботи з ОС Windows та її налаштування, файлови-
ми менеджерами, редагування та форматування тексту, робо-
ти з електронними таблицями, побудови баз даних тощо.
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53. Мікробіологія. Практикум : навч.-метод. посіб. / 
В. І. Петросова, М. В. Кривцова, А. О. Сікура, Н. Ю. Бобрик ; 
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т", Каф. генетики, фізіології рослин і мікробіо-
логії. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2015. – 220 с. : 
іл.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації напрямку "Природни-
чі науки". У посібнику поєднано як елементи теоретичних 
відомостей, так і матеріали лабораторних робіт. Зокрема, 
висвітлено методики проведення лабораторних робіт, упо-
рядкування бактеріологічних лабораторій, правила роботи 
у мікробіологічних лабораторіях, сучасні уявлення про сис-
тематику мікроорганізмів, методи мікроскопіювання, забарв-
лення, біохімічні властивості, основні принципи культиву-
вання, стерилізації тощо. Авторами також висвітлено основні 
питання екології мікроорганізмів: їх взаємозв’язки у біоцено-
зах; структура мікробних ценозів, екологія мікроорганізмів 
води, ґрунту, повітря; їхня роль у кругообігу речовин у біо-
сфері, взаємовідносини з іншими організмами біосфери (рос-
линами, тваринами). Посібник рекомендується для студентів, 
аспірантів природничих спеціальностей вищих навчальних 
закладів, наукових установ.

54. Палінчак, М. М. Релігійний фактор у міжна-
родних відносинах : навч. посіб. для студентів УжНУ / 
М. М. Палінчак, П. П. Галда, М. М. Лешанич ; М-во освіти і 
науки України, ДВЗН "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. від-
носин. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 296 с.

У книзі аналізується поняття релігії в контексті між-
народних відносин, теоретичні підходи до вивчення релігій-
ного чинника в міжнародних відносинах і світовій політиці.

Досліджено поняття релігійного конфлікту та його роль 
у міжнародних від носинах. Проаналізовано міжнародно-
правове регулювання релігійної свободи.

Розглядаються моделі державно-церковних відносин у кра-
їнах Централь ної Європи.

Визначено основні тенденції розвитку державно-церковних 
відносин в Україні.

Посібник буде корисний фахівцям з міжнародних відно-
син, релігіє знавства, викладачам, студентам факультету між-
народних відносин з напряму освітньо-професійної підготов-
ки "міжнародні відносини".
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55. Пітюлич, Mихайло Іванович. Економічна тео-
рія : посіб. для студентів неекон. спец. / М. І. Пітюлич, 
Юрій Борисович Кушнір. – Вид. друге, зі змінами і до-
повн. – Ужгород : ФОП Бреза, 2015. – 274 с.

У посібнику представлені найважливіші розділи економіч-
ної теорії: полі тична економія, макроекономіка та мікроеко-
номіка. Теоретичні матеріа ли підкріплюються графіками, що 
полегшує розуміння закономірностей функціонування рин-
кової економіки. В кінці кожної теми наводяться контрольні 
запитання, завдання, задачі.

Окремі теми присвячено доходам та оптимізації витрат до-
могосподарства (джерела доходів домогосподарства, факто-
ри нерівності доходів; при чини, які стимулюють витрачати 
гроші, шляхи зменшення витрат, фінансові помилки) та ба-
гатству (економічні та психологічні аспекти багатства, оцінка 
багатства, національне багатство).

З метою підвищення інтересу до вивчення курсу у книзі 
подано рубрики "Цікаво знати", "Точка зору", для студентів-
філологів – "Еко номічна теорія та література", для студентів-
хіміків – матеріал про еко номічні погляди Д. І. Менделєєва.

Курс лекцій адресований студентам неекономічних спеці-
альностей, а також усім, хто цікавиться проблемами сучасної 
економічної теорії.

56. Попик, Тетяна Юріївна. Фізика напівпровідни-
ків : лаборатор. практикум (навч. посіб. для студентів 
ви щих навч. закл.) / Т. Ю. Попик, Любов Юріївна Харха-
ліс, Юрій Васильович Попик ; М-во освіти і науки Укра-
їни, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : IBA, 2015. – 
344 с.

У посібнику наведено описи 15 лабораторних робіт з фі-
зики напівпровідників і напівпровідникових приладів. Кожна 
робота містить: мету роботи; необхідні прилади і матеріали; 
перелік теоретичних питань, знання яких необхідне для ви-
конання роботи; теоретичні відомості; методику проведення 
досліджень; експериментальні завдання; питання для само-
контролю; список рекомендованої літератури. Посібник по-
служить добрим додатком до курсу лекцій з "Фізики напів-
провідників".

Практикум розрахований на студентів фізичних та фізико-
технічних факультетів університетів.
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57. Соціальна медицина як основа менеджменту в 
охороні здоров’я : навч. посіб. / Р. Ю. Погоріляк, І. М. Ро-
гач, Г. О. Слабкий, Л. О. Качала, В. В. Кручаниця ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т", Ф-т післядиплом. освіти. – Ужгород : [Вид-во 
УжНУ "Говерла"], 2015. – 280 с.

Навчальний посібник "Соціальна медицина як основа ме-
неджменту в охороні здоров’я" є результатом колективної 
праці викладачів кафедри соціальної медицини, гігієни та 
громадського здоров’я медичного факуль тету та факультету 
післядипломної освіти УжНУ. 

У посібнику розглядаються актуальні питання соціальної 
медицини, зокрема стан здоров’я населення України на сучас-
ному егапі розвитку дер жави. Приділено увагу загальним за-
садам менеджменту в медичній галузі, основним проблемам 
та культурі управління системою охорони здоров’я. 

Для студентів, інтернів та лікарів-курсантів закладів охо-
рони здо ров’я. 

58.  Турис, Е. В. Основи охорони праці : для сту-
дентів вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації за на-
прямом підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове 
господарство" / Е. В. Турис, Л. А. Потіш ; М-во освіти і на-
уки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 
Геогр. ф-т, Каф. лісництва. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Го-
верла", 2015. – 128 с. + табл.

Посібник містить лекції, питання для самоконтролю, пе-
релік літератури, відповідно до навчального плану за курсом 
"Основи охорони праці". Наведено вимоги щодо забезпечення 
норм з охорони праці та промислової безпеки на виробництві, 
гарантії щодо їх дотримання, дії при аварійних ситуаціях і 
травмуванні працівників, навчання з охорони праці, пово-
дження у лісі, надання першої медичної допомоги.

59. Тячів – 2015 : з рідним містом крокую в майбут-
нє / упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Патент, 2015. – 
140 с. : іл.

У цій книзі зібрані матеріали про випускників загально-
освітніх начальних закладів 2015 р. м. Тячів. Нехай добрі спо-
гади про рідне місто, про навчання в школі завжди звуть вас 
до рідного порогу.
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60. Худзей, Олена Омелянівна = Khudzey, O. Між-
народні зв’язки Великої Британії = Foreign relations 
of Great Britain : навч. посіб. для студентів ф-тів "Між-
нар. відносини" / О. О. Худзей, Алла Георгіївна Ляши-
на = O. Khudzey, А. Liashina ; М-во освіти і науки Украї-
ни, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" = Ministry 
of education and science of Ukraine, Uzhhorod national 
university. – Ужгород = Uzhhorod, 2015. – 60 с. : іл. – Текст 
англ. мовою.

Навчальний посібник містить оригінальні джерела інфор-
мації, присвячені становленню міжнародних зв’язків та роз-
витку дипломатії у Великій Британії. Тексти супроводжують-
ся комплексами вправ, спрямованих на розвиток усіх видів 
мовленнєвої діяльності. Особлива увага приділяється усному 
мовленню та перекладу. 

Рекомендується студентам фахових факультетів вищих на-
вчальних закладів України, а також тим, хто хоче поглибити 
свої знання в галузі іноземних мов та країнознавства.

61. Шуаібов, Олександр Камілович. Багатоелек-
тродний коронний розряд в газах високого тиску : 
монографія / О. К. Шуаібов ; М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. квант. електро-
ніки. – Ужгород : [Вид-во УжНУ "Говерла"], 2015. – 136 с. : 
іл. + табл.

У монографії узагальнено результати експериментальних 
досліджень багатоелектродного коронного розряду в ро-
бочих середовищах газових лазерів і ламп високого тиску, 
які проводились на кафедрі квантової електроніки та Про-
блемній науково-дослідній лабораторії фізичної електроні-
ки (м.Ужгород). Матеріали, наведені в монографії, являють 
інтерес для використання в розробках газових лазерів висо-
кого тиску з накачуванням поперечним розрядом і електрич-
ним прокачуванням робочого середовища та в спеціальних  
УФ-ВУФ джерелах спонтанного випромінювання для систем 
УФ-передіонізації лазерів.

Монографія може бути використана в учбовому процесі 
для аспірантів і магістрів, що спеціалізуються в газузі газової 
і квантової електроніки. 
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КуЛьтуРНЕ І мИстЕцьКЕ  
ЖИттЯ КРАЮ

62. Заклади культури клубного типу Закарпатської 
області : нар. та зразкові аматор. колективи. Кн. 1 / Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. 
центр культури ; упоряд. : Ю. Глеба, Г. Дрогальчук, 
М. Офі цинська. – Ужгород : TIMPANI, 2015. – 192 с. : іл.

У книзі подано творчі довідки народних та зразкових ама-
торських колективів Закарпаття, які пра цюють при клубах та 
сільських і районних будинках культури. Це четверте видан-
ня із серії, запо чаткованої у 2012 році.

Для всіх, хто цікавиться культурно-мистецьким життям 
краю.

63. Народний фольклорно-етнографічний ансамбль 
"Ужгород" [Образотвор чий матеріал] : альбом / упоряд. 
В. Шостак. — Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 64 с. : іл.

Альбом присвячено 30-літтю створення фольклорно-етно-
графічного ансамблю "Ужго род". Основний творчий напря-
мок колективу – поглиблене освоєння фольклорних тради цій, 
самобутньої народної музичної культури Закарпаття.

У репертуарі колективу – українські народні, закарпатські, 
угорські, словацькі, румунські пісні, народні танці, весільні 
обрядові та інструментальні мелодії, вокально-хоре ографічні 
композиції. Колектив відомий далеко за межами України, 
успішно гастролює з концертами як в Україні, так і за кор-
доном – в Угорщині, Словаччині, Румунії, Польщі, Австрії, 
Німеччині, Італії та в інших країнах, учасник та лауреат бага-
тьох міжнародних фольклорних фестивалів.

64. Провозин, Валерий. Культура южных славян : 
учеб. пособие / В. В. Провозин ; Высшее учебное заве-
дение "Восточ.-европ. славян. ун-т". – Ужгород, 2015. – 
280 с. – Текст рос. мовою.

У книзі представлена коротка, але містка, побудована на ба-
гатому фактичному матеріалі, історія культури семи південно-
слов’янських країн: Болгарії, Боснії та Герцеговини, Македонії, 
Сербії, Словенії, Хорватії та Чорногорії. Кожна з глав має такі 
розділи: просвітництво, література, музика, театр, образот-
ворче мистецтво і кіно. Історії кожної країни розкривається з 
Х–ХІ ст. до сьогодення.
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65. Федака, Павло. Берегиня розумного, доброго, 
вічного : до 25-річчя відродження крайового т-ва "Про-
світа" / П. Федака ; Закарпат. крайове т-во "Просвіта". – 
Ужгород, 2015. – 140 с. : іл.

У книзі розглянуто багатогранну діяльність Закарпатсько-
го крайового культурно-освітнього товариства за 25 років з 
часу його відродження (1990–2015).

Для вчених, просвітян, педагогів, студентів, краєзнавців, 
усіх, хто цікавиться історією, культурою, громадським жит-
тям рідного краю.

66.  Юрош, Олена. Ужгородська дитяча музична 
школа імені Петра Чайковського: віхи становлен-
ня / О. Юрош. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2015. – 
180 с. + 40 с. кольор. іл.

У книзі висвітлені визначальні віхи становлення Ужго-
родської дитячої музичної школи ім. П. Чайковського 
упродовж 1945–2015 років. 

Видання стане корисним кожному, хто цікавиться пи-
таннями розвитку музичної освіти на Закарпатті.

Образотворче мистецтво
67. Василь Свида. Нетлінне : життя і творчість [Об-

разотворчий матеріал] / упоряд. : Я. Свида, Б. Кушнір ; 
вступ. ст. : В. Мартиненко, Я. Свида. – Ужгород : Карпати, 
2015. – 160 с. : іл.

Видання присвячене творчості народного художника 
України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевчен ка 
В. Свиди. За більш ніж піввіку плідної діяльності він пройшов 
складний шлях від різьбяра-виконавця до майстра яскравої ін-
дивідуальності й створив багато цікавих робіт, присвячених 
життю й історії рідного народу.

68. Малий Лувер [Образотворчий матеріал] : [аль-
бом-каталог] / вступ. слово Ю. Ф. Глеби ; передм. та 
уклад. Е. Левадської. – Ужгород : Вид-во Олександри 
Гаркуші, 2015. – 56 с. : іл.

Творчому дитячо-юнацькому об’єднанню "Малий Лувер" 
виповнюється 15 років. Каталог представляє доробок худож-
ників цього об’єднання і засвідчує могутній творчий потенці-
ал молодого покоління.
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69. Сіма, Наталія. Наталія Сіма, Володимир Пав-
лишин [Образотворчий матеріал] : живопис : [альбом] / 
Н. Сіма, Володимир Павлишин ; Упр. культури Закар-
пат. облдержадмін., Нац. музей у Львові ім. Андрея Шеп-
тицького ; передм. : [про Н. Сіму] Р. Яців, [про В. Павлиши-
на] М. Сирохман. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 56 с. : іл.

Володимир Павлишин та Наталія Сіма-Павлишин – яскра-
ві представ ники мистецької культури Закарпаття. У кожного 
з них – свій шлях у мис тецтві, але обох художників об’єднує 
творчість, позначена глибиною дум ки, ритмами сучасного 
життя, високою професійною майстерністю.

70. Федор, Аврелія = Fedor, Aranka. Мовою квітів = 
Virágok nyelvén [Образотвор чий матеріал] / А. Федор ; 
уклад. В. Федор ; передм. Н. Панчук. — Ужгород : Вид-
во Олександри Гаркуші, 2015. — 72 с. : іл. – Текст укр. та 
угор. мовами.

Аврелія Федор створила натюрморти, що буяють квітами 
і сонцем, відтворила їх свіжість і аромат, неповторну красу і 
різнобарв’я. Картини художниці дарують відчуття святковості 
і гарного настрою, вони продовжують жити, хвилювати гляда-
чів, відкривати світ прекрасного.

71. Художники Закарпаття [Образотворчий мате-
ріал] : альбом-каталог / Упр. культури Закарпат. обл-
держадмін., Об-ня проф. художників Закарпаття ; упо-
ряд. В. М. Брензович ; передм. : Ю. Ф. Глеба, Л. І. Біксей, 
В. М. Брензович. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 196 с. : іл.

В альбомі представлено роботи членів мистецької орга-
нізації "Об’єднання професійних художників Закарпаття" за 
останні де сять років творчої діяльності. Видання містить ко-
роткі біографіч ні довідки та нариси про життя і творчість за-
карпатських митців.



32 

Декоративно-прикладне мистецтво
72. Губаль, Людмила. Декоративно-прикладне мис-

тецтво [Образотворчий матеріал] / Л. Губаль ; передм. 
Л. Біксей. – Ужгород : Вид- во Олександри Гаркуші, 
2015. – 48 с. : іл.

Мисткиня працює у жанрах народної традиційної ляльки 
та вишивки, притаманних Карпатським теренам. У її творах 
виразно прочи туються етнографічне коріння, вони водночас 
сприймаються дуже сучасними, оскільки автор володіє від-
чуттям міри у застосуванні декору і колористичної гармо-
нії. Вдалий підбір матеріалів і тактовне застосування різних 
технік ручної вишивки, помножені на ори гінальне вирішення 
образу, створюють неповторні витвори мис тецтва.

73. Ловга, Ольга. Яскраві барви мого життя: бі-
сероплетіння та вишивка [Образотворчий матеріал] / 
О. Ловга ; передм. Л. Губаль ; Упр. культури Закарпат. 
облдержадмін. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 44 с. : іл.

Видання представляє доробок члена Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України Ольги Ловги. Її оригі-
нальні вироби, створені у вишивці та бісероплетінні, – прикраси, 
картини й панно, сумки, писанки – виконують різну ужитково-
утилітарну функцію, зберігають етнічну пам’ять краю.

музичне життя
74. Гайдук, Василь Михайлович. О краю мій, Карпа-

ти милі : вокал.-хорові твори великих форм / В. Гайдук ; 
передм. Т. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 400 с.

Творчість В. Гайдука відображає благодатну спадкоємність 
національних традицій багатьох поколінь, що споріднює його 
музику з творчістю українських композиторів-класиків.

Музика композитора органічно спирається на карпатську 
народну інтонацію, поєднує у собі динамізм і багатство роз-
витку, творчу "родзинку" і композиторську винахідливість, 
тонке відчуття специфіки вокального, хорового, оркестрово-
го звучання. Доробок закарпатського митця включає в себе 
найвагоміші жанри професійної музики – концерти, поеми, 
кантати, ораторії, сюїти, во кальні та інструментальні цикли, 
музику для дітей, більше 120 романсів і обробок закарпат-
ських народних пісень для солістів, різних складів вокальних 
ансамблів та хорів.
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75. Прокоп, Ольга Кирилівна. "Ластовочко, десь 
была?" : молитва ; сповідь перед людьми / О. К. Про-
коп ; заг. упоряд. Б. Кушніра ; вступ. ст. : М. Алмашій, 
В. Молнар. – Ужгород : Карпати, 2015. – 248 с. : іл. + 
ноти.

Від народження до смерті, від дитячої безпосередності 
сприйняття світу до трагедії людського життя – такий діапа-
зон почуттів відбивається в автентичних піснях і баладах, що 
їх виконує талановита народна русинська співачка О. Прокоп, 
якій випало щастя представляти Закарпаття і Україну на бага-
тьох престижних європейських сценах.

До цього видання увійшли як пісні і балади зі сценічного 
доробку авторки, так і з репертуарів створених нею вокаль-
ного русинського ансамблю "Забавка", тріо "Червена ружа" 
та русинського дитячого вокального фольклорного ансамблю 
"Бабчина співаночка", чию вишукану пісенну майстерність, 
унікальність автентичного звучання вже встигли гідно від-
значити на численних фестивалях і мистецьких конкурсах не 
лише в столиці України, у багатьох містах та селах рідної зем-
лі, але і в Угорщині, Словаччині, Франції, Румунії, Польщі.

76. Раховська, Тетяна. Співочі намистинки : пісні 
із репертуару ансамблю "Намисто" / T. B. Раховська ; 
аранжування Т. Раховської. – Ужгород : Карпати, 2015. – 
32 с. : іл. + ноти.

Збірник кращих пісенних творів із репертуару дитячої во-
кальної студії "Намисто", яка успішно діє при Ужгородському 
районному будинку культури, – це тільки незначна частина 
того пісенно-концертного плас ту, який освоїли за 10 років 
своєї діяльності ансамблі "Малята" і "Намисто" під керівни-
цтвом незмінних керівників студії подружжя Тетяни та Сер-
гія Раховських. 

77. Хланта, Іван. Пісенна хвиля Оглядова : укр. нар. 
пісні с. Оглядів Радехів. р-ну Львів. обл. / І. Хланта ; Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-
метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2015. – 608 с. : 
іл. + ноти

На читача чекає своєрідна подорож у минуле та сучасне 
Оглядова. Багатий пісенний матеріал різних жанрів записа-
ний від талановитих, відомих у селі співаків. Пісні доносять у 
сучасний світ поетичний світогляд волелюбних людей краю, 
пат ріотичний дух, своєрідність поетичного національного 
світосприйняття та глибину образного мислення.
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78. Шрайнер, Шандор = Schreiner, Sándor. "Тара-
гот – міст між моїм серцем і душами слухачів" = 
"Tárogatóm hangja – níd a hallgatók szívéhez" [Ноти] / 
Ш. Шрайнер ; передм. Н. Петій-Потапчук ; вступ. ст. : 
П. Андрійчук, Б. Кушнір ; пер. угор. та ред. Н. Повніц. – 
Ужгород : Карпати, 2015. – 184 с. : іл. – Текст укр. та 
угор. мовами.

Ця книга присвячена унікальному музичному інструмен-
ту – тараготу і його мелодіям, що звучать у виконанні тала-
новитого виконавця, аранжувальника, тонкого знавця угор-
ського, словацького, румунського та українського музичного 
фольклору Ш. Шрайнера. Ось уже два десятиліття разом із 
рідним мистецьким колективом – заслуженим акаде мічним 
Закарпатським народним хором він концертує по світу, дару-
ючи йому неповторні мелодії-перлини, відкриваючи душі і 
серця слухачів, утверджуючи і примножуючи славу Срібної 
Землі.

До читачів і виконавців йдуть також обробки народних пі-
сень та авторські твори Ш. Шрайнера, зокрема і ті, які сьогод-
ні є у репертуарі прославленого Закарпатського хору.

79. Temnov, Alexej. Mein Unterschrift [Ноти] : zbierka 
ko mor ných skladieb / A. Temnov. – [Užhorod] : Poli grafcentr 
"Lyra", 2015. – 104 s. 

Збірка творів для різного камерного виконання – повна об-
робка інструментальних творів молодого композитора О. Тем-
нова. Ідея цієї збірки – барвисте резюме робіт, які показують 
хронологічний розвиток творчих методів митця. 

театр
80. Андрійцьо, Василь. Микола Садовський і За-

карпаття : до 160-річчя з дня народж. М. Садовського / 
В. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 48 с.

Зі сторінок цього видання вимальовується знакова постать 
великого актора, режисера, драматурга, публіциста – Мико-
ли Карповича Садовського (1856–1933), його історична роль 
в орга нізації творчої діяльності першого професіонального 
українсько го театру на Закарпатті – Руського театру Товари-
ства "Просвіта" в Ужгороді. 

Видання розраховане на мистецтвознавців, культурологів, 
студентів, учнів мистецьких навчальних закладів, а також 
усіх, хто цікавиться історією українського театру та культури 
Срібної Землі.
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81. Габорець, Василь Степанович. Служителі Мель-
помени : статті, нариси / В. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 
2015. – 140 с.

У книзі вміщено статті та нариси про театральних діячів 
на шого краю, котрі своєю дослідницькою працею долучились 
до твор чої біографії театру "Нова сцена" (1934–1939), Закарпат-
ського об ласного українського музично-драматичного театру 
ім. братів Юрія-Августина і Євгена Шерегіїв, Закарпатського 
обласного теат ру ляльок "Бавка" та Закарпатського обласного 
угорського драма тичного театру ім. Д. Ійєша, окремих народ-
них аматорських дра матичних театрів.

82. Театр граючої ляльки Срібної Землі = Theatre of 
the Playing Puppet on the Silver Land : до 35-річчя За-
карпат. акад. обл. театру ляльок =  dedicated to the 35th 
anniversary of Transcarpathian Academic Regional Puppet 
Theatre / авт. ідеї та тексту : М. Петій, Н. Малишка ; упоряд : 
Н. Малишка, М. Белоус, Г. Корнєва ; вступ. слово : Ю. Гле-
ба, М. Петій, О. Туряниця. – Ужгород : [Ужгород. міська 
друк.], 2015. – 56 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Книга видана до 35-річчя Закарпатського академічного 
обласного театру ляльок. Видання охоплює минуле і сучас-
не талановитого мистецького колективу, історію проведення 
унікального Міжнародного фестивалю театрів ляльок "Інтер-
лялька", персоналії творчих працівників, подорожі колективу, 
його репертуар.  

бібліотечна справа
83. Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напря-

ми діяльності : матеріали "круглого столу", присвяч. 70-
річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Упр. культури 
Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. обл. універс. наук. 
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : Л. З. Григаш ; відп. за 
вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 
158 с. : іл.

Збірник містить статті працівників публічних бібліотек За-
карпаття різних рівнів та біб ліотек вищих навчальних закла-
дів різного ступеня. В статтях відзначаються певні здобутки 
книгозбірень за останнє п’ятиріччя та визначаються нові на-
прями роботи, відповідно до вимог сьогодення. 

 Видання доповнено короткими довідками про публічні 
біб ліотеки всіх районів Закарпаття.
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84. Простір її життя: Людмила Григаш : біобіблі-
огр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., 
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; 
уклад. : О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; го-
лов. ред. Н. М. Панчук ; вип. ред. Л. О. Падяк ; відп. за 
вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 
164 с. : іл. – (Серія ”Культура краю в особах”).

Біобібліографічний нарис “Простір її життя: Людмила Гри-
гаш”, що продовжує серію “Культура краю в особах”, – ви-
дання, особливе не тільки своєю структурою, де поєднано 
текстовий та бібліографічний матеріал, але, перш за все, по-
статтю, якій воно присвячено.

Життя і півстолітня фахова діяльність заслуженого праців-
ника культури України Людмили Григаш, окрім усього, бага-
тьом допоможе розкрити важливість професії бібліотекаря та 
ролі бібліотеки у сучасному суспільстві, а декому – і визна-
читись у професійній орієнтації.

Видання адресоване, в першу чергу, бібліотечній громад-
ськості, а також усім, хто цікавиться роллю і місцем бібліоте-
ки і бібліотекаря у наш час.

ОХОРОНА ПАм’ЯтНИКІВ ІстОРІї 
тА КуЛьтуРИ
музейна страва

85. Скарби Закарпатського краєзнавчого музею = 
Transcarpathian local lore muzeum treasures / вступ. 
слово В. Шеби ; передм. В. Русин ; текст Й. Кобаль ; упо-
ряд. В. С. Шеба. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 120 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Альбом, присвячений 70-річчю від дня створення Закар-
патського краєзнавчого музею, знайомить із цінними музей-
ними колекціями та експозиціями відділів. У книзі представ-
лені предмети прадавніх епох, що зберігаються в музеї. Ці 
експо нати були знайдені під час розкопок древніх курганів на 
Закарпатті, подаровані колекціонерами, здобуті під час екс-
педицій, зібрані музейними працівниками тощо. Колекції му-
зею налічують понад 130 тис. музейних предметів, більшість 
із яких є справжніми взірцями високого мистецтва, унікаль-
ними за своєю історичною, мистець кою, культурною цінніс-
тю. Для всіх, хто цікавиться історією, культу рою, природою 
Закарпаття.
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Архівна страва
86. Архівні установи Закарпаття : інформ.-довід. 

вид. / Держ. архів. служба України, Закарпат. облдержад-
мін., Держ. архів Закарпат. обл. ; авт.-упоряд. М. В. Мар-
канич ; відп. за вип. М. Д. Місюк. – Ужгород, 2015. – 96 с. 

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд 
розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяль-
ність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закар-
патської області та місцевих архівних установ.

ЛІтЕРАтуРНЕ ЖИттЯ.  
ФОЛьКЛОР. мОВИ НАРОДІВ ОбЛАстІ

Літературне життя
87. Дорога до Криниці Доброти : зб. на честь ювілею 

Юлії Дра гун / упоряд. Б. Г. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 
2015. – 122 с. : іл.

Цей збірник є своєрідним літописом активної діяльності 
Ю. Драгун як поета, зокрема й поета-пісняра, прозаїка, драма-
турга, вчителя-етнопедагога.

До збірника увійшли статті, рецензії, бібліографічний по-
кажчик, відгу ки про творчість самобутньої письменниці із 
закарпатської глибинки, чий більш як успішний літературний 
дебют у зрілому віці приємно подивував і вразив громадськість 
нашого краю, поціновувачів літератури для дітей із багатьох 
областей України та зарубіжжя. Видання приурочене до 60-
річчя Ю. Драгун.

88. Лях, Тетяна. Творчість Марка Черемшини у кон-
тексті західноукраїн ської новелістики / Т. О. Лях. – 
Ужгород : Ґраж да, 2015. – 200 с.

У монографії вперше в українському літературознавстві 
здійс нено системне дослідження творчості Марка Черемшини 
у контек сті західноукраїнської новелістики кінця XIX – почат-
ку XX ст. Вивчено критичну рецепцію художньої спадщини 
письменника, з’ясовано характерні ознаки літературного про-
цесу кінця XIX – по чатку XX ст., які позначилися на творчості 
автора. Проаналі зовано жанрово-стильові тенденції новелісти-
ки Марка Черемши ни, досліджено художнє втілення у творах 
автора національної ідеї, рецепцію філософії Ф. Ніцше, зокре-
ма питання діонісійського первня, сенсу людського буття.
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89. Офіцинський, Роман Андрійович. Новітня лі-
тература Закарпаття : літературозн. ст., нариси, рец., 
огляди / Р. А. Офіцинський. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 120 с.

У літературних змаганнях Закарпаття чітко прослідкову-
ється ряд по слідовних епох, що, в основному, співмірні з іс-
торичними періодами. Умов но можна виокремити п’ять важ-
ливих етапів розвитку закарпатського красного письменства 
XX ст.: перше двадцятиліття – час "глухого провінціалізму"; 
20-30-ті роки – "літературне відродження"; 40-50-ті ро ки – пе-
ріод стагнації; 60-80-ті роки – "срібний вік"; 90-ті роки – доба 
добротного регіоналізму. Пропонований поділ обумовлений 
значною мі рою історичними чинниками і характером літера-
турної спадщини.

У цьому контексті автор пропонує збірку публікацій з 
різних років, які торкаються найповажніших літературних 
явищ, персоналій, подій.

90. Džoganík, Jaroslav. Epický profil Ivana Jackanina / 
J. Džoganík. – Užhorod : Vydavatel’stvo Olexandri Harkušovej, 
2015. – 120 с. – Текст словац. та укр. мовами.

Монографія Я. Джоганика присвячена творчості україн-
ського письменника Словаччини Івана Яцканина. У науковому 
дослідженні розглядається мала проза автора, ак центуються 
естетичні, ціннісні, ідейні та тематичні пріоритети моделю-
вання літературного світу та його відношення до національної 
і суспільної дійснос ті, критично інтерпретується та аналізу-
ється поетика художнього тексту, його мова, стиль, образний 
матеріал, композиційна обробка, нараційні принципи, типо-
логія та індивідуальність персонажів.

ХуДОЖНЯ ЛІтЕРАтуРА
91. Андрусів, Вікторія. Вагон № 13 : роман / В. Ан-

друсів. – Ужгород : ІВА, 2015. – 328 с.
...Здавалось би, що тут такого особливого? Вихоплено 

кілька тижнів із життя пересічного провін ційного містечка, 
розташованого на кордоні з Євро пою. Реальні люди, реальні 
події, словом, просто одна з історій... І навіть зачепивши зло-
боденні проблеми сучасного суспільства – такі, як підліткові 
конфлік ти, спровоковані відмінністю "у статусі", чи незахи-
щеність певних верств населення, чудово розумієш: історія не 
вартувала б нічого, якби все це не трапилося насправді напри-
кінці 2013-го...
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92. Андрусів, Вікторія. Полюції : оповідання / В. Анд-
русів. – Ужгород : Патент, 2015. – 256 с.

Різні долі, різні думки, різні час та місцезнаходження. Однак 
усіх героїв поєднує одне – бажання не просто існу вати, а мис-
лити й аналізувати, що стверджує індивідуаль ність кожної без 
винятку людини у все ще нерозгаданому всесвіті.

93. Беркела, Іван. Фіґлі з бербениці : гуморески, слов-
ничок говірки закар пат. гуцулів / І. Беркела. – Ужгород : 
Ужгород. міська друк., 2015. – 108 с. + 24 с. кольор. іл.

Герої гумористичних творів – аборигени Карпат, сучасні гу-
цули, або їх близькі й далекі сусіди, які приїхали в незвіданий 
край з власними амбіціями і замірами. Що з цього стається, як 
перевиховують го ри і чому на них неможливо дивитися звисо-
ка, де черпають гуцули свій не виправний оптимізм і хто фор-
мує їх дивовижний характер – на ці та безліч інших серйозних і 
не дуже запитань читач з перших сторінок "Фіґлів з бербениці" 
отримає веселу, дотепну, не без долі лукавства відповідь.

94. Боднарова, Яна. Афера розуму : оповідання / 
Я. Боднарова ; пер. зі словац. М. Славець ; передм. М. Бе-
ніковського. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 160 с.

Збірка оповідань вийшла з-під пера однієї з найоригінальні-
ших словацьких письменниць сучасності у 1990 р. Цією дебют-
ною книгою вона впевнено увійшла у постмодерний простір 
тогочасної літератури. Усю книгу пронизує праг нення від-
крити найпотаємніші закутки зраненого серця головної геро-
їні. Реальність у збірці втрачає чіткі межі і плавно переходить 
у простори напівсну та марення. Неймовірна гра тіней, фантас-
тичних відтінків кольорів, темряви й світла створює враження 
ніби проза перевтілюється у художній витвір, написаний не пе-
ром письменника, а майстерним мазком пензля художника.

95. Братасюк, Наталія. Скляна куля : есе, психоло-
гічні етюди про життя / Н. Бра тасюк. – Ужгород : Вид-во 
Олександри Гаркуші, 2015. – 108 с. : іл.

Це перша книга авторки, педагога та психолога за професі-
єю, в якій вона щедро ділиться з читачами своєю спостережли-
вістю, досвідом життя і мудрістю. У своїх прозових мініатюрах 
Н. Братасюк спонукає до роздумів, медитації та самозаглиблен-
ня, піднімає складні психо логічні проблеми у взаємовідноси-
нах між Чоловіком і Жінкою, дає нам мож ливість по-новому 
глянути на сучасні життєві реалії.
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96. Дідо Бурий. Пригоди медведика Бумбі : казка 
для мол. та серед. шк. віку / Дідо Бурий. – Ужгород : Па-
тент, 2015. – 16 с. : іл. 

В горах Карпатах є таємниче урочище Богольвар, де жи-
вуть казкові тварини. Про пригоди закарпатського ведмедика 
Бумбі та його друзів розповідається у цій казці.

97. Габорець, Василь. У вихорі життя : поезії, куль-
турологічні статті / В. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 
2015. – 250 с.

У творчому доробку заслуженого працівника культури 
України В. Габорця – низка збірок поезії, культурологічних 
статей, розповідей про відомих діячів культури Закарпаття, 
пісенних творів. У пропонованій читачеві книжці вміщено 
нові поетичні твори та куль турологічні статті автора.

98. Гаврош, Олександр. Легенди Срібної Русі / 
О. Гаврош ; іл. О. Гаркуші. – Ужгород : Вид-во Олексан-
дри Гаркуші, 2015. – 96 с. : іл.

Змінилися покоління, змінився увесь світ, а високі мури се-
редньовічних закарпатських замків і досі оберігають пам’ять 
про події, оповиті легендами і нероз гаданими таємниця-
ми. Письменник ніби став свідком далекої епохи, коли на тлі 
грізних часів люди так само любили і ненавиділи, зраджу-
вали і вмирали за свої пе реконання і свободу. Події, про які 
розповів автор, захоплюють гострим сюжетом, а напружена 
емоційна струна звучить до останньої сторінки книги.

99. Гараздій, Mирослава Богданівна. За ниткою 
Apiaдни / М. Б. Гараздій ; передм. В. Тарасюка. – Ужго-
род, 2015. – 52 с.

Студенстська публіцистика (авторка – студентка 4-го кур-
су факультету журналістики Ужгородського національного 
університету) – тільки перший серйозний крок до класичної 
публіцистики. У виданні зібрані статті, фейлетони, есе за не-
великий період (15 місяців) за 2014–2015 рр. Їх об’єднують 
щонайменше дві складові: любов до Батьківщини та актуаль-
ність постановки проблеми з прагненням дати відповідь на 
пекучі питання.
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100. Джумурат, Ольга. Янгол моїх мрій… : поезії / 
О. Джумурат ; вступ. слово І. Сіми. – Ужгород : Поліграф-
центр "Ліра". – 2015. – 68 с.

Третя книга поетеси присвячена коханню до людини, лю-
бові до рідної країни. Автор доносить до читача свій біль за 
загиблими синами України. Вірші сповнені глибокими почут-
тями – від щирої радості до глибокого смутку..

101. Діянич, Василь. Гори ви мої мальовані : виб-
рані поезії / В. Діянич ; передм. В. Густі. – Ужгород : IBA, 
2015. – 152 с. : іл. 

Ім’я поета Василя Діянича добре відоме шанувальникам 
художнього слова старшого покоління. У літературі він з по-
чатку 40-х років минулого століття. 

У пропоновану збірку ввійшли його вибрані твори.

102. Дочинець, Мирослав. Історії : жінки, які пере-
могли. Чоловіки, які витримали. Великі, які кохали / 
М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2015. – 452 с.

Це реальні історії про реальних жінок і чоловіків. Історії 
служіння меті і мрії, історії духовного пошуку, а нерідко й 
духовного подвигу. Немає секрету щастя і хисту. Немає за-
гадки долі. Є загадка любові. І ці люди все життя розгадували 
її. І служили їй – любові до людини, до Бога, до природи, до 
ремесла, до мистецтва...Люди звичайні і водночас незвичайні 
у своїх високих устремліннях.

Крім того, ця книга є спробою торкнутися таїни таїн, дару, 
що зветься – Кохання. І як воно осявало життя відомих, ха-
ризматичних людей. Навіть великих кохання робить слабки-
ми і вразливими, позаяк руйнує укріплення, які ми зводимо 
довкола своїх сердець. Для одних це пломінець свічі, для ін-
ших – рушійна стихія, що перекраює знакову особистість, а з 
нею нерідко і хід історії людства.

103. Дочинець, Мирослав. Синій зошит : аркуші 
днів світящих / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 
2015. – 184 с.

Ця книга – крихти одкровень, спостережень, зауваг і муд-
рих приписів, "кристали днів світящих" чоловіка великого 
вродженого обдарування і світотворчого вишколу, якого на-
зивали "незнищенним стариком", карпатським Сократом, Віч-
ником і Світованом. За сто літ він світ перейшов уздовж і впо-
перек, торуючи дорогу до самого себе. Ці записи – те, що не 
ввійшло ні до Заповітів, ні до Сповіді на перевалі духу, ні до 
Штудій під небесним шатром.
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104. Збіглей, Йосиф. Вибрані твори : [поезії та про-
за] / Й. Збіглей ; упоряд., передм. та прим. Д. М. Феда-
ки. – Ужгород : TIMPANI, 2015. – 560 с.

Відомий український поет Словаччини, уродженець села 
Стебник Бардіївського округу Пряшівського краю, лікар-
отоларинголог, який до виходу на заслужений відпочинок 
трудився на крайньому сході країни у місті Михалівці, йде до 
свого читача у Словаччині та Україні книгою вибра них тво-
рів – першим підсумком багаторічної плідної праці на ниві 
красного письменства.

105. Ігнат, Василь. Викресане серцем : вибране : 
[поезії] / В. Ігнат. – Ужго род : ІВА, 2015. – 160 с. : іл.

В. Ігнат – поет, член Національної спілки письменників 
України увійшов в історію української і крайової літератури 
як самобутній творець художнього слова. Його перу належать 
збірки поезій: "Снігова троянда" (1967), "Кроки часу" (1978), 
"Народження полум’я" (1983), "Серце гір" (1981). Нове видання 
склали вибрані поезії із зазначених книг.

106. Кудрявская, Людмила. Снегири : [лирика] / 
Л. Кудряв ская. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 264 с. – Текст рос. мовою.

У новій книзі ужгородської поетеси переплетені часи, які 
проживає людина. Тут і спогади про дитинство та юність, 
і величезна смуга зрілості та сьогодення. Змінюється стан 
душі, та незмінною залишається її наповненість любов’ю та 
гарячим відгуком на все навколишнє...

107. Курта, Омелян. В пошуках правди : поезії / 
О. Курта. – Мукачево : Карпат. вежа, 2015. – 272 с.

Активний літератор-аматор з Мукачівщини О. Курта вирі-
шив перевірити чи можна повернутися до поезії на схилі літ. 
Результатом такого дослідження стала книга нових віршів  
"В пошуках правди". Мотиви віршів – щоденне життя, роз-
думи автора над прожитим і пережитим.
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108. Лемко, Йосип Иванович. Де сміх – мовчати 
гріх : зб. гумор., фіґляр. стихÿв / Й. И. Лемко. – Ужгород : 
Патент, 2015. – 104 с. – Текст русин. мовою.

Сміючись, люди перемагають ворогів як зовнішніх, так і 
вну трішніх: брехню і злодійство політиків, бідність народу, 
неможли вість добитися справедливості.

109. Ліхтей, Тетяна. Пасіка : [поезія] / Т. Ліхтей. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 42 с.

У збірці поезій авторка розмірковує над одвічними жит-
тєвими цінностями, переймається питанням збереження са-
кральних кодів родини, роду, апелює до людської пам’яті.

110. Малишка, Василь. У землях багатооких : [по-
езія] / В. Малишка ; передм. Д. Кремінь ; дизайн : І. Па-
нейко. – Ужгород : Вид-во О. Лоре, 2015. – 86 с. : іл.

Друга поетична книжка шістнадцятилітнього автора – про 
багатоокість світу. Бо один погляд – то лишень "прапорець, 
що майорить безмеж ними павутинами". А інший помічає, як 
"гори бавлять ся весіллями". А ще інший бачить, як ти "роз-
дмухуєш диханням (майже як кеглі) пилинки". А тим часом 
всіх нас чекає дорога. 

А ще ця книга – спільний проект юного поета Васи ля Ма-
лишки та одного з найдивовижніших закарпат ських худож-
ників Ігоря Панейка. Тож два автори дару ють читачам ще й 
цю графічну імпровізацію, яка виникла десь на прикордонні 
між словом і кольором, між лінією та знаком.

111. Маркович, Олеся. Поруч ... : [новели] / О. Мар-
кович. – Ужгород, 2015. – 168 с. : іл.

Про вміння помічати дивовижне, співчувати й допомагати 
іншим ненав’язливо розповідає автор у своїх новелах. А ще 
про те, як важливо зустріти свого Вчителя, навіть коли він 
тільки пройшов поруч....



44 

112. Мацько, Віталій. Сивина : повість, новелети / 
В. Мацько. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 84 с. : іл.

У повісті письменник пору шує морально-етичні пробле-
ми крізь призму інтимних стосунків між людьми в суспіль-
ну добу "брежнєвських заморозків". Повість моноцентрична, 
оскільки осердям є образ позитивного персонажа, ім’я якого 
приховано. Архітектоніка твору, сюжетна лінія, ігрові сцени, 
легка іронія, гротеск вказу ють на звернення автора до модер-
ної моделі прозового тексту. Книжка міс тить також і цікаві 
новелети, окремі з яких наближені до музичних та живопис-
них жанрів. Твори увиразнюють філософські роздуми, пору-
шують актуальні проблеми суспільного життя.

113. Меденці, Mаргарита Bасилівна. Де лихо без-
силе : казки та історії : для мол. та серед. шк. віку / 
М. Меденці ; худож. оформ. Н. І. Мальваник. – Ужгород : 
Патент, 2015. – 72 с. : іл.

У казках та історіях переважає практичність та ділови-
тість їх героїв. Шля хетність, моральна чистота, духовна сила 
й мужність, як і належить, проти стоять тут зухвалості, віро-
ломству, жорстокості і презирству. Проте літературні герої 
досягають мети не чарами доброї феї, а фізичними зусилля-
ми, душевни ми стражданнями, зрілими думками і діями.

114-116. Мир чудес : международ. сб. / ред. М. Тем-
нов. – Ужгород, 2015. – Текст рос. мовою.

Т. 3. – 288 с.;
Т. 4. – 296 с.;
Т. 5. – 336 с. 

Видання серії продовжують публікацію творів у стилі фен-
тезі авторів із різних країн світу. Душевне тепло, вкладене ав-
торами у свої твори, допоможе пробудити паростки добра на 
нашій планеті.
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117. Між Карпатами і Татрами : поезія Тетяни Ліхтей 
у словац. пер. Юрая Андрічика. – Вип. 23 / вступ. слово 
M. Неврлого. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 
60 с.

Черговий випуск серії презентує поезію поетеси і літерату-
рознавця, доцента кафедри словацької філології УжНУ Тетя-
ни Ліхтей у мистецькій інтерпретації визначного словацького 
перекладача Юрая Андрійчика.

118. Новак, Володимир. "Первоклашка" : [зб. пое-
зій] / В. Новак. – Ужгород, 2015. – 44 с. : іл. – Текст ру-
син. мовою.

Одинадцятий поетичний збірник В. Новака виконаний як 
книжка-розмальовка і є продовженням попереднього видання 
для дітей "Из дідової тайстри".

Цей збірник розрахований для використання в молодших 
класах шкіл та родинному колі.

119. Новородовская, Лидия. Робинзон XXI века / 
Л. Ново родовская. – Ужгород : Вид-во Олександри Гар-
куші, 2015. – 196 с.

Лідія Новородовська близько 20 років тому оселилася на 
хуторі у лісовій місцевості на Ужгородщині. І там, крок за 
кроком, день за днем почала входити в життя природи, яка 
живила її і матеріально, і духовно. Так народилася її книга 
життя "Робінзон XXI століття". Автор вирішила написати 
свого "Робінзона" – не в прозі (згадаємо Д. Дефо "Робінзон 
Крузо"), а у віршах та ліричних есе. Проте тут не тільки зібра-
но написане про природу і наодинці з природою, але є і розділ 
про власні методи виживання автора: рецепти видужування і 
харчування, фізичного відновлення організму.

120. Офіцинський, Роман Андрійович. Ломиголів-
ка : букварик політ. іроній у поновленому жанрі квазіуто-
піч. псевдороману із післясучасного узбіччя / Р. А. Офі-
цинський. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 96 с.

У букварику політичних іроній на дотик відчутне пошу-
кування нових естетичних вимірів. Це блага спроба незух-
валої та нементорської відповіді на сучасні морально-етичні 
запити діяльного громадянина дітородного віку, котрий 
пост’ядерний і безкольчужний патріотизм усмоктав із моло-
ком Альма-матері. Літрами.

Зрештою, цей твір – про яскравий епізод того набутку, 
яким, сподіваємось, запам’ятаємося у вирі світової історії, у 
купелі доброчестя. Глуздом? Пораненим. Що одужує.
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121. Пагиря, Василь. Стежини і дороги долі : вірші-
присвяти / В. Пагиря ; передм. С. Пеленко-Басараб. – 
Мукачево : Карпат. вежа, 2015. – 64 с.

Збірка містить вірші, присвячені життєвим віхам краєзнав-
ця В. Пагирі та його вірші, присвячені своїм друзям.

122. Панчук, Надія. Sub divo = Під небом / Н. Пан-
чук ; іл. М. Рогаля. – Ужгород : Вид-во Олександри Гарку-
ші, 2015. – 100 с. : іл.

Нова збірка поезій Н. Панчук, вісімнадцята книга авторки 
у загальному рахунку, вмістила вірші 2013–2015 рр. – триріч-
чя, рівного якому за психологічною напругою ще, здається, не 
було на пам’яті нині сущих. Тому рядки поезій відлунюють у 
драматичних лабіринтах подій і по-своєму шукають прихист-
ку душі в регістрах лірики, іронії, сарказму.

123. Петровці-Кук, М. М. Карпатські кванти серця : 
поезія, лірика / М. М. Петровці-Кук. – Ужгород : Вид-во 
ФОП Бреза А. Е., 2015. – 346 с.

До дев’ятої книги автора ввійшли як нові поезії любовної 
та філософсько-громадянської лірики, так і вибране із попе-
редніх книг.

124. Ребрик, Іван Михайлович. Перетривання : 
текст-у-часі / І. М. Ребрик ; передм. Є. Барана ; після-
слово В. Кришеника. – Вид. друге, змінене. – Уж город : 
Ґражда, 2015. – 224 с.

Мотто до пропонованого видання могла б послужити сцена 
з відо мого фільму Бориса Івченка й Івана Драча "Пропала гра-
мота", коли ко зак Василь – Іван Миколайчук – на "тому світі" 
в раю і пеклі пробує про тверезити народ й навернути його до 
реальності простою фразою: "Це вам сниться". Нині нам бага-
то чого сниться, автор і сам не береться роз межовувати, що в 
тексті дійсне й намацальне, що обрядово-карнавальне, тобто 
ословлюється за умовно-соціальною згодою, а що взагалі не 
має означуваного в реальній дійсності. Календарна сітка, іме-
на й події, отже, не є вигаданими, але й не суть документом 
для покликання, з реальністю співвідносяться рівно настіль-
ки, наскільки це важливо для читача.
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125. Рошко, В. Г. Я дуркаву у ваші двері : зб. ру-
син. поезії / В. Г. Рошко. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза 
А. Е., 2015. – 190 с. : іл.

Читачеві запропоновано поринути у вир самобутньої ру-
синської поезії. Це нагода посміхнутися, над чимось заду-
матися, щось згадати і чомусь навчитися. Місцями може й 
голосно засміятися та навіть зареготати. З легким відтінком 
мукачівської говірки мовиться про буденні речі, тонко підмі-
чається наболіле, гостре, важливе. А м’яка іронія – це погляд 
збоку на нас самих, без прикрас і абсолютно без злоби.

126. Ситар, Иван. Русинська Єсения : перевод 
избранных стихÿв Сергія Єсенина / И. Ситар ; пер. з 
рос. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 
336 с. : іл. – Текст русин. мовою.

Нова книга поезій Івана Сітара присвячена творчості відомого 
росій ського поета С. Єсеніна, якому виповнюється 120 років від 
дня наро дження. Автор переконаний, що поезія Єсеніна завжди 
буде актуальною, загальнозначущою, поза часом і кордоном, бо 
його щирі почуття і досі хвилюють і вражають сучасного чита-
ча. За допомогою рідної русинської мови І. Сітар переклав віршів 
поета, написані переважно в останній період його творчості, і 
передав усю красу і багатство змісту єсенінського слова, любов 
поета до вітчизни, до природи, до життя.

127. Темнов, Алексей. Пилигрим : сб. стихов / 
А. Темнов. – Ужгород, 2015. – 98 с. – Текст рос., укр. та 
словац. мовами.

Це перша збірка віршів молодого поета і композитора 
О. Темнова, де вдало переплітаються любовна лірика з релі-
гійними, філософскими та містичними роздумами. Кожна з 
вервечки віршів створює свою ліричну історію і сюжет.

128. Хланта, Іван Bасильович. Карпатський діа-
мант : пісні / І. В. Хланта ; Упр. культури Закарпат. обл-
держадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. – 
Ужгород : Патент, 2015. – 218 с. : іл. + ноти.

Фольклорист, літературознавець, бібліограф, мистецтвоз-
навець І. Хланта знайомить читачів зі своїми віршами. Ба гато 
з його поезій покладені на музику.

У другому розділі містяться пісенні твори різних авторів, 
присвячених творчій діяльності І. Хланти. Вони пройняті 
глибокою повагою до знав ця фольклору, любов’ю до рідного 
краю, його споконвічних народних тра дицій.
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129. Черничко, Марічка. Три стільці : [поезія] / 
М. Черничко ; вступ. слово С. Федаки. – Ужгород : Вид-во 
О. Лоре, 2015. – 85 с.

Ці вірші дещо архаїчні. У тому сенсі, що нагадують про 
давню-прадавню, первинну поезію. Про епос. Про ті часи, коли 
ще нічого не записувалося, а все найголовніше розповідалося і 
переповідалося. 

"Три стільці" – дебют молодої поетеси. У цій книжці все 
народжене із сонячного вибуху, із "натхнення, яке сягає до 
кісток". І варто скинути шкіру, щоб бути ближчим до цього 
"повіт ря, яке описане Бахом". 

130. Шип, Юрій. Пора кривавих сліз : поезія, сати ра, 
байки / Ю. Шип. – Ужго род : Патент, 2015. – 164 с. 

Твори цієї книги – своєрідні рефлексії та сентенції про 
жахливе лихоліття двад цять першого століття – загарбницьке 
нашестя путінської камарильї в Україну, патріотичний геро-
їзм, незламність Духу борців проти напасників, за мир і неза-
лежність рідної землі.

131. Шкіря, Василь Васильович. Чорна кішка з чер-
воною пов’язкою і порожнім відром : повісті-фентезі / 
В. В. Шкіря ; худ. оформ. О. Ладижець. – Ужгород : Карпа-
ти, 2015. – 216 с. : іл. 

Назву черговій книзі автора дала його нова повість-фентезі, 
неймовірні події якої, як і у попередніх пригодницьких роз-
повідях казкаря, відбуваються в одному з наймальовничіших 
куточків Закарпаття – на його рідній Іршавщині, де живуть і 
трудяться дуже привабливі, багаті душею, працелюбні, неви-
черпні у своїх фантазіях земляки письменника.

Повісті-фентезі та роман-фентезі адресовані юним читачам, 
а водночас їхнім батькам, дідусям та бабусям.

132. Штеля, Анатолій. Пісня любові / А. Штеля. – 
Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 130 с.

Духовні вірші написані під впливом Книги Пісня Пісень 
царя Ізраїлю – Соломона, що є однією з книг Старого Завіту. Іс-
нує думка, що Соломон, найімовірніше, написав цю книгу під 
час першої половини свого царювання. У Пісні Пісень кохання 
Молодого і Молодої описано мовою, якою Біблія доносить нам 
про любов Бога до народу, людини. Тут не йдеться про звичай-
не людське кохання, а таку любов, яка перевершує всяке піз-
нання. Це любов Бога до людини і взаємна любов людини до 
свого Творця – Бога Отця. Ця ідея і закладена у віршах збірки.
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133. Юрік, Любош. Смерть міністра : ніч перед стра-
тою Владіміра Клементіса : роман / Л. Юрік ; пер. зі сло-
вац. І. Яцканина. – Ужгород : [TIMPANI], 2015. – 272 с.

У центрі роману постать словацького політика Владіміра 
Клементіса (1902–1952), його бурхливе життя і трагічна доля.  
Автор, сучасний письменник Словаччини, Ю. Любош вважає 
свій роман белетризованою документальною літературою 
про парадокси, якими сповнена історія.

134. Lengyel, János. Arc-poeticák : beszélgetni jó : 
interjúk / J. Lengyel. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 
2015. – 228 o. : fotók. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 241). – 
Текст угор. мовою. 

Книга Яноша Лендєла, історика, письменника, журналіста 
має за мету в інтерв’ю показати свій погляд на життя сучасних 
угорців на Закарпатті, думки, і те, що про нас думають інші.

135. Ukrán irodalmi antológia = Антологія україн-
ської літератури : в пер. угор. / II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т iм. Ференца 
Ракоці II ; ред. : А. Барань, Є. Барань = szerk. : Bárány E., 
Bárány B. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 
436 с. – Текст угор. мовою.

Антологія містить твори української літератури в перекла-
ді угорською, передбачені програмою зовнішнього незалеж-
ного оцінювання.

Фольклор
136. Колядує Закарпаття / упоряд. Ю. Д. Туряниця. – 

Вид. друге, доповн.– Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2015. – 124 с. + ноти. – Текст укр., угор., румун., словац., 
нім., чес., пол., русин. мовами.

До видання ввійшли кращі зразки народнопісенної творчос-
ті обрядового циклу, що побутують на Закарпатті. Новорічно-
різдвяні пісні-колядки засвідчують багатство духовної куль-
тури жителів краю, підкреслюючи особливості та єдність 
народних звичаїв, об рядів представників різних національ-
ностей, які проживають у багатонаціональному Закарпатті.

Тексти колядок надруковані мовами оригіналу.
Видання розраховане для використання у роботі педаго-

гами недільних шкіл, що функціонують на базі національно-
культурних товариств, самодіяльних художніх колек тивів на-
ціональних меншин краю. 
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137. Панькевич, Іван Артемович. Час мовчати і 
час промовляти : зб. закарпатоукр. нар. приповідок Іва-
на Югасевича з р. 1806 / М-во освіти і науки України, За-
карпат. худож. ін-т ; передм. М. Мушинки ; ред. та прим. : 
Н. Ребрик, І. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 72 с. : 
іл.

У рамках Міжнародної науково-практичної конференції, 
присвяченої 200-літтю з дня смерті та 273-літтю з дня наро-
дження визначного україн ського дякоучителя, переписувача 
книг, іконописця, фольклориста, поета та громадського ді-
яча Івана Югасевича-Склярського, що відбулася 18 грудня 
2014 р. в Закарпатському художньому інституті в Ужгороді, 
проф. Микола Мушинка виступив з доповіддю про маловідо-
му збірку 370 народних прислів’їв, записаних І. Югасевичем 
на Пряшівщині та Закарпат ті наприкінці XVIII й на початку 
XIX ст., віднайдену й описану Іваном Панькевичем, а також 
продемонстрував рідкісне видання цієї праці з 1947 ро ку. Така 
інформація про найдавнішу збірку прислів’їв в українській 
фольк лористиці, звичайно, не могла залишитися поза увагою 
видавництва, тож негайно трасформувалася у найпріоритет-
ніший видавничий проект.

мОВОЗНАВстВО.  
мОВИ НАРОДІВ ОбЛАстІ

138. Ухаль, Михайло Михайлович. Словник лінг-
вістичних термінів / М. М. Ухаль ; М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 
Ужгород, 2015. – 224 с. – Текст укр, рос., нім, латин. мо-
вами.

Пропонована книга є першою спробою в Україні створити 
чотирьохмовний тлумачно-перекладний лінгвістичний слов-
ник. До ньо го увійшли майже всі широковживані лінгвістич-
ні терміни класичних і трьох сучасних європейських мов, за-
свідчені в науковій та навчаль ній літературі. 

Терміни розподілені за такими категоріями: загальнолінг-
вістичні, фонетичні, морфологічні, синтаксичні. Більшість із 
них є греко-латинськими утвореннями. Зареєстровані термі-
ни наводяться в тако му мовному порядку: українська – росій-
ська – німецька – латинська мови.
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139. Сабадош, Іван. Українська лексика в просторі 
і часі : зб. пр. / І. Сабадош ; М-во освіти і науки України, 
Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2015. – 688 с. 

У книзі зібрано праці автора, в яких досліджуються важли-
ві питання української лексики з погляду її територіального 
варіювання, історії, джерел поповнення, походження. Дослі-
джуються міжмовні та міждіалектні зв’язки на лексичному 
рівні. Аналіз українського лексичного матеріалу здійснюєть-
ся на великому фактичному матеріалі, записаному в живих 
українських говорах, узятому з писемних пам’яток, опублі-
кованих і рукописних, зі словників різних типів та інших 
джерел. До аналізу залучаються лексичні матеріали різних 
слов’янських, а також ряду неслов’янських мов.

Для мовознавців, істориків, етнографів, культурологів, 
викладачів і студентів гуманітарних факультетів вищих на-
вчальних закладів, усіх, хто цікавиться українською лекси-
кою.

140. Чорі, Юрій. Фразеолоґізмы русинського 
языка. Т. 3 : (додаток до 1-го и 2-го тома) / Ю. Чорі. – 
Ужгород : [ІВА], 2015. – 240 с.

Додатковий том вміщує матеріали з фразеології, які не 
потрапили до двохтомного словника "Словарь русинського 
языка" Ю. Чорі (2013).

141. Dvanásť dní na Slovensku = [Дванадцять днів 
у Словаччині] : : denník slovakistu = щоденник слова-
кіста. – Užhorod : [Поліграфцентр "Ліра"], 2015. – 72 с. – 
Текст. словац. мовою.

Це своєрідний опис два надцятиденного перебування 
українських студентів на території Словаччини. Мета подо-
рожі – ознайомча та діалектологічна практика, що входить 
до студентських обов’язків на кафедрі словацької філології 
УжНУ. На сторінках Щоденника учасники поїздки поділили-
ся своїми враженнями від країни-сусідки, до того ж видання 
доповнене додатковими матеріалами (про грами, таблиці, фо-
тографії). Щоденник словакіста створений з метою популяри-
зації словацької філології в Україні та за її межами.
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142. Modern trends in foreign language teaching and 
applied linguistics = Сучасні напрямки в навчанні іно-
земних мов та в прикладній лінгвістиці : (proceedings 
of the international conference ‘Modern trends in foreign 
language teaching and applied linguistics in the twenty-first 
century: Meeting the challenges’, 1-12 April, 2014) / II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т 
ім. Ференца Ракоці II = Ferenc Rákóczi II Transcarpathian 
Hungarian Institute ; editirs : I. Huszti, I. Lechner = ред. : 
І. Густі, І. Лехнер. – Beregszász = Berehovo, 2015. – 248 s. – 
Текст англ. мовою.

Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнарод-
ної наукової конференції. Робота конференції проводилася у 
двох секціях. У першій представлено результати досліджень 
з методики викладання іноземних мов, у другій порушено 
проблеми прикладної лінгвістики. Серед учасників конфе-
ренції були і всесвітньо відомі вчені, які доповіли про сучас-
ні напрямки своїх досліджень. Видання адресоване науковій 
спільноті.

143. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-
Európában: érték és kihívások = Мовне і культурне 
розмаїття у східній та Центральній Європі: цінності 
ти виклики = Linguistic and cultural heterogeneity in 
East-Central-Europe: value and challenges : nemzetközi 
interdiszciplináris konferencia : előadásvázlatok = міжнар. 
інтердисциплінарна конф. : тези доп. = international 
inter  discip linary conference : abstracts / II. Rákóczi Ferenc 
Kár pátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Фе-
ренца Ракоці ІІ = Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hun-
garian Institute ; szerk. V. Gazdag = за ред. В. Газдаг = edit. 
V. Gazdag. – Beregszász = Берегово = Beregovo, 2015. – 
132 o. – Текст угор., укр. та англ. мовами.

Збірка містить тези доповідей Міжнародної інтердисциплі-
нарної конференції, яка проходила 26-28 березня 2015 року в 
Берегові у Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Рако-
ці ІІ.
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144. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép = 
Мовна освіта, двомовність, мовний ландшафт : ta-
nul mányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 
kutatásaiból / Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці II, Наук.-
дослід. центр ім. Антонія Годинки = II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Ku ta -
tóközpont ; szerk. : A. Márku és K. Híres-László = за ред. : 
А. Марку та К. Гіреш-Ласлов. – Ungvár = Ужгород : Autdor-
Shark = АУТДОР–ШАРК, 2015. – 248 с. – Текст угор. та 
укр. мовами.

У виданні подаються наукові статті дослідників-мовознав-
ців Науково-дослідного центру ім. А. Годинки Закарпатського 
угорського інституту ім. Ф. Ракоці II. Збірник містить статті 
про стан, проблеми і перспективи освіти угорською мовою на 
Закарпатті; угорські говори Закарпатського краю; українські 
лексичні запозичення в угорській та угорські запозичені сло-
ва в українській мові; проблеми перекладу з угорської мови 
на українську та з української на угорську; мовний ландшафт 
міста Берегова та с. Геча Берегівського району; етнодемогра-
фічну історію Закарпаття; питання мовної політики у дзеркалі 
Закону України "Про засади державної мовної політики".

РЕЛІГІЯ
145. Алексий, Василий, протоиерей. Ветхий За-

вет о Новом : монография / В. Алексий, протоиерей ; 
Укр. Православ. Церковь, Мукач. Православ. епархия. – 
Ужгород : Патент, 2015. – 146 с. – Текст рос. мовою.

У цій книзі автор, кандидат богослів’я, доступ но відкриває 
перед читачами багату палітру прообразів Старого Заповіту, 
які через біблійні тексти святих апостолів, а також святоот-
цівські праці новозавітних письменників і сучасних дослід-
ників розкривають майбутні події, пов’язані з Новим Запові-
том, що потім відбулися у Христі-Спасителі й заснованої Ним 
Церкви.

Для вчених, богословів, студентів, аспірантів, усіх, хто ці-
кавиться історією Православної Церкви.
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146. Далекорей, Mихайло Iванович. Соціально-
еко номічна діяльність релігійних організацій та їх  
фінансове забезпечення (на прикла ді УПЦ) : моно-
графія / М. І. Далекорей, Pуслана Oлександрівна Мадяр ;  
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород . нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР–ШАРК, 2015. – 
228 с.

Наукове видання, присвячене дослідженню економічної 
складової позакультової діяльності релігійних організацій, 
дає ґрунтовні відповіді на широке коло запитань.

У монографії здійснено компаративний аналіз моделей 
фі нансування релігійних громад у провідних європейських 
країнах у порівнянні з сучасною моделлю фінансування 
УПЦ. Розробле но практичні рекомендації щодо підвищення 
ефективності соці ально-економічної діяльності релігійних 
організацій.

Релігієзнавчий контекст видання буде цікавим і корисним 
для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, на-
уковців – всіх, хто цікавиться історією економічного розви-
тку православ ної церкви на теренах нашої держави від часів 
Київської Русі до нинішнього етапу її існування.

147. Максимишинец, Василий, протоиерей. Чтобы 
жить с Богом : проповеди / В. Максимишинец. – Ужго-
род : Полиграфцентр "Лира", 2015. – 144 с. – Текст 
рос. мовою.

Ці проповіді написані о. Василієм у період паломництва по 
Святих місцях протягом вісьми років. За ці роки тисячі па-
ломників почули слова священика, що у дні Свята чи в будні, 
на Святій Землі чи просто в дорозі надихали вірників та вели 
до Бога...
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148. о. Пушкаш, Ласло. Петро Павло Орос: життя і 
мучеництво / Л. Пушкаш ; наук. ред. С. Федаки. – Ужго-
род, 2015. – 168 с. : іл.

Життєпис мученика Мукачівської греко-католицької єпар-
хії написано на основі широкого кола джерел, передусім свід-
чень сучасників. Автор докладно розповідає про формування 
особистості отця Петра Ороса, його духовні студії, душпасти-
рування.

Окремо розглянуто складне питання про можливість таєм-
ного висвячення отця Петра Ороса на єпископа. Хоча остаточ-
ної крапки у цій проблемі так і не поставлено, автор наводить 
чимало серйозних аргументів на користь своєї гіпотези.

Біографію подвижника віри вписано у широкий культурно-
історичний контекст. Через призму однієї особистості подано 
широку картину духовного життя закарпатських селян на по-
чатку колгоспної доби. Ретельно прослідковано священицьку 
діяльність о. Ороса, переконливо показано, що саме вона ви-
кликала протидію тодішньої безбожної влади і привела слу-
жителя на Голгофу.

З’ясовано обставини мученицької смерті, задля чого авто-
рові довелося провести ціле самостійне розслідування і рекон-
струкцію подій.

149. Фогт, Mаркус. Принцип устойчивости : эскиз 
с позиции теолого-этич. перспективы / M. Фогт ; пер. с 
нем. ; общ. ред. А. Н. Бокотея ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т 
экол.-религиоз. студий. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 
2015. – 760 с. – Текст рос. мовою.

Сучасний світоустрій в морально-політичному сенсі по-
хитнувся. Зміни клімату призвели до трансформації поняття 
прогресу. Істотною умовою справедливого суспільства стає 
модель глобального добробуту, а також інтеграція ринку і 
моральності. Ці пошуки пов’язані в поняття принципу стійко-
сті. Все це вимагає зусиль християнської віри побачити знаки, 
що відповідають часу, для того, щоб зробити корисними тра-
диційні світоглядні уявлення з урахуванням нових викликів, а 
також досвіду віри в Бога.

Маркус Фогт у своїй роботі розвиває моральний аспект 
стійкості в двох напрямках: відкриває діалог між богослов’ям 
творіння, природною наукою і моральними імплікаціями ново-
го розуміння простору і часу, системності та комплексності; а 
також аналізує перспективу теорії справедливості, глобальних 
та інтеграційних конфліктів розподілу благ, які визначають 
критерії суспільного договору з перспективою на майбутнє.
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150. Ragyogj, csillag! = Світи, зіронько! : [посіб. для 
орг. дит. біблійного тижня, кн. для керівників дит. реліг. 
таборів] / KOEN ; E. Molnár, Z. Nagy [та ін.]. – Ужгород : 
Поліг рафцентр "Ліра", 2015. – 122 с. – Текст угор. мо-2015. – 122 с. – Текст угор. мо-122 с. – Текст угор. мо-– Текст угор. мо-
вою.

Книга містить матеріали для організації п’ятиденного ди-
тячого табору, які стануть в нагоді для вчителів катехизму та 
релігії, а також для всіх, хто працює з дітьми. Центральною 
фігурою програми є біблійна королева Естер, посібник покли-
каний надати методичну допомогу педагогам у поясненні та-
ких моральних цінностей, як слухняність, відповідальність, 
передбачливість, ідентичність та подяка. Крім біблійних 
вчень посібник містить ідеї для дитячого рукоділля, зразки 
пісень, описи ігор та інші методичні матеріали.

бІбЛІОГРАФІЯ
151. Бібліоґрафія русинськоязычных выдань = 

A Bibliography of Rusyn-Language Publications : 2005–
2014 / составителі : Л. Ільченко, В. Падяк ; спередслово 
П.-Р. Маґочія ; языкова ре дак  ція В. Падяка ; указова-
чі Л. Ільченко. – Ужгород : Выда ва тель ство В. Па дяка, 
2015. – 112 с. : іл. – Текст карпаторусин. мовою, передм. 
парал. русин. та англ. мовами.

Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання  
кар паторусинською мовою за останнє десятиліття. Як і по-
каж чик-попередник (“Бібліоґрафія русинськоязычных вы-
дань: 1989–2004”, що побачила світ у 2007 р.), він свідчить 
про результати русинськомовного книго видавничого проце-
су та розповсядження періодичної преси в усіх державах, де 
проживають  карпатські русини.

Представлені у покажчику книжкові видання систематизо-
вані за галузями знань: наукові та науково-популярні видан-
ня, граматики та підручники, слов ники, худож ня література, 
фольклор і етнографія, мистецтво, церковна література та 
факси мільні видання. Окремий розділ фіксує періодичні ви-
дання.
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152. Книга Закарпаття: анотований каталог ви -
дань 2014 року: з фондів Закарпат. обл. універс. наук. 
б-ки ім. Ф. Потушняка. – Річник ХІІІ / Закарпат. обл. уні-
верс. наук. б-ка м. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; 
відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2015. – 68 с. : іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу 
друковану продукцію, що протягом 2014 р. вийшли на Закар-
патті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються ре-
продукцією обкладинки книжки. 

Каталог формується з надходжень обов’язкового примірни-
ка видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як цен-
тральної книго збірні регіону.

Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закар-
патті та в Украї ні, представників органів державної влади та 
управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових 
бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліо-
графів, науковців, студентів тощо.

153. Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх 
учні : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя Ужгород. нац. ун-
ту / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т", Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту ; уклад. і відп. за вип. 
M. М. Медведь ; бібліогр. ред. : Л. О. Мельник, О. З. Цу-
няк ; упоряд. персон, бібліогр. : В. Ф. Баньоі, Т. Т. Вра-
бель, Я. Ю. Світлик, М. В. Томенчук, М. Д. Химинець. – 
Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 180 с. : іл.

У покажчику відображено основні етапи життя, наукової 
та педагогічної діяльності доктора філологічних наук, профе-
сора М. Полюжина та кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри української мови ДВНЗ "Ужгородський національ-
ний університет" Н. Венжинович, їх учнів. Видання містить 
інформацію про науковий та навчально-методичний доробок 
учених, фотовідбитки обкладинок найвагоміших праць, а та-
кож світлини, які ілюструють їх багатогранну наукову та пе-
дагогічну діяльність.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників і всіх, хто 
цікавиться проблемами германського й слов’янського мово-
знавства загалом та англійської й української мови зокрема.
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154. Мізун Петро Гаврилович (29.01.1930–14.05.1997) : 
до 85-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / За-
карпат. облдержадмін., Упр. охорони здоров’я, Обл. 
мед. інформ.-аналіт. центр, Мед. б-ка. ; авт.-уклад. 
Н. С. Вакула. – Ужгород, 2015. – 52 с. : іл. – (Визначні по-
статі медицини Закарпаття).

Видання підготовлене до 85-річчя від дня народження 
П. Мізуна, лікаря-хірурга, новатора, винахідника, кандидата 
медичних наук, доцента кафедри факультетської хірургії ме-
дичного факультету Ужгород ського національного універси-
тету.

У виданні представлено науковий доробок вченого-дослід-
ника та література про його життя і діяльність.

Покажчик адресовано студентам, спеціалістам медичної 
га лузі, історикам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться питан-
нями історії медичної науки та освіти рідного краю.

155. Надія Панчук: до 75-річчя від дня народжен ня : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержад-
мін., Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка ; 
уклад. : М. Б. Бадида, Л. О. Падяк ; вступ. ст. О. Ігнато-
вич ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Па-
дяка, 2015. – 68 с. : іл. – (Серія “Культура краю в осо-
бах”).

Бібліографічний покажчик є своєрідним підсумком шляху 
відомої письменниці та бібліотекаря. Стаття літературознав-
ця Олександри Ігнатович ознайомить читача із творчою біо-
графією Надії Панчук.

Видання стане при нагоді літературознавцям, викладачам 
та студентам-філологам, вчителям, бібліотечним працівни-
кам, усім, хто шанує та вивчає літературу та історію культури 
рідного краю, всім, кого приваблює і цікавить творчість Надії 
Панчук.
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156. Науковий вісник Ужгородського університе-
ту. Серія : Історія : бібліогр. покажч. змісту : Вип. 1-1 (30) 
(1995–2013) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка, Довід.-бібліогр. від. ; 
уклад. Ю. П. Мателешко ; бібліогр. ред. Л. О. Мельник. – 
Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 140 с.

У бібліографічному покажчику подано інформацію про 
пуб лікації у збір нику наукових праць "Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Історія" за період з 1995 
до 2013 року.

157. Науковий вісник Ужгородського університе-
ту. Серія : Політо логія. Соціологія. Філософія : біб-
ліогр. покажч. змісту : Вип. 1-1 (18) (2004–2015) / уклад. : 
Н. С. Лехман, Л. О. Мельник ; передм. М. Ю. Токара ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т", Ф-т сусп. наук, Наук. б-ка Уж-ну. – Ужгород : 
Вид-во Олександ ри Гаркуші, 2015. – 116 с. 

У бібліографічному покажчику подано інформацію про 
пуб лікації у збірнику наукових праць "Науковий вісник Ужго-
родського університету. Се рія: Політологія. Соціологія. Філо-
софія" за період з 2004 до 2015 року.

158. Охорона здоров’я в Закарпатті 2014 рік : біб-
ліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін., Упр. охорони 
здоров’я, Обл. мед. інформ.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; 
уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 
2015. – 78 с.

Покажчик об’єднує наукові та науково-популярні матеріа-
ли, присвячені стану охорони здоров’я на Закарпатті.

159. Сучасні проблеми мовознавства та літера-
турознавства : (зб. наук. праць) : бібліогр. покажч. зміс-
ту : Вип. 1-18 (1999–2013) / М-во освіти і науки України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка 
УжНУ ; уклад. : Н. С. Лехман, Л. О. Мельник ; відп. за вип. 
М. М. Медведь. – Ужгород : Вид-во Олександ ри Гаркуші, 
2015. – 112 с.

У бібліографічному покажчику подано інформацію про 
пуб лікації у збірни ку наукових праць "Сучасні проблеми 
мовознавства та літературознавства" за період з 1999 до 2013 
року.
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буКЛЕтИ тА мАЛОтИРАЖНІ ВИДАННЯ
160. Бібліоподорож по Закарпаттю : проф. навч. візит "ознайомлен-

ня з досвідом реалізації проектів в б-ках Закарпаття", 22-26 черв. 2015 
р. / Закарпат. обл. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка ; координатор про-
екту Г. Ковальчук ; уклад. : О. А. Канюка, Н. Панчук ; керівник проекту та 
відп. за вип. О. Дзуровчик. – Ужгород, 2015. – 16 с. : іл.

161. Бібліотека в житті ужгородців: інформаційний простір, сучас-
ні послуги, перспективи розвитку : лок. соціолог. дослідж. – Вип. 2 / За-
карпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. 
В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2015. – 20 с. – (Серія 
"Вивчаємо, щоб діяти").

162. Бібліотеки Закарпаття – дітям та юнацтву : інформ. бюл. – 
Вип. 8 / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; авт.-уклад. : І. М. Хма-
ра, І. М. Вудмаска ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 28 с. : іл.

163. Визначні діячі Свалявщини : бібліогр. покажч. / Сваляв. 
центр. район. б-ка ; матеріл підгот. Я. І. Левч ; відп. за вип. М. Ю. Бітля-
нин. – Свалява, 2015. – 44 с. : іл.

164. Вимоги часу – нові форми роботи : метод. рек. для б-к-філій / 
Великоберезнян. центр. район. б-ка ; уклад. Т. В. Лазорець ; відп. за 
вип. О. Ю. Костенко. – Великий Березний, 2015. – 20 с. – (У нотатник біб-
ліотекаря. Вип. 1).

165-167. Виноградівщина на сторінках періодики : бібліогр. покажч. 
за … 2015 p. / Виноградів. центр. район. б-ка ; уклад. Л. С. Вовканич ; 
відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2015.

І кв. – 32 с.
ІI кв. – 30 с.
ІIІ кв. – 30 с.

168-171. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. покажч. за ... кв. 
2015 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : 
О. Ф. Дувалка, М. П. Самусь ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2015. 

І кв. – 60 с.;
ІІ кв. – 60 с.;
ІІІ кв. – 58 с.;
ІV кв. – 88 с.

172. Змінюємо формат – створюємо новий образ / Закар-
пат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. Дзуровчик, 
Н. Панчук ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2015. – 12 с. : іл.
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173. Інформаційні ресурси бібліотек для дітей : метод. рек., пора-
ди. / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва, Наук.-метод. від. ; уклад. : 
І. М. Хмара, О. М. Горкій, В. М. Чащина ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 
2015. – 28 с. – (Фаховий блокнот. Вип. 8).

174. Іоан Дулішкович – літописець історії краю : біобібліогр. роз-
відка : (до 200-річчя від дня народж. видат. земляка) / Мукачів. міська 
центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; 
відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2015. – 8 с.

175. Календар краєзнавчих пам’ятних дат Іршавщини на 2016 рік : 
рек. бібліогр. посіб. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ; 
відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2015. – 82 с.

176. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2016 рік / Мукачів. місь-
ка центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряни-
ця ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2015. – 52 с.

177. Календар знаменних та пам’ятних дат Великоберезнянщини 
на 2016 рік : (рек. бібліогр. посіб.) / Великоберезнян. центр. район. б-ка ; 
уклад. Т. В. Лазорець ; відп. за вип. О. Ю. Костенко. – Великий Березний, 
2015. – 32 с.

178. Нестаціонарні форми бібліотечного обслуговування насе-
лення області: стан, проблеми і шляхи їх розв’язання : підсумки 
обл. вивч. – Вип. 1 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, 
Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужго-
род, 2015. – 24 с. + табл. – (Серія "Вивчаємо, щоб діяти").

179. Орієнтири сучасної бібліотеки: взаємодія, сервіс, креатив : 
матеріали обл. шк. керівника, 17-18 черв. 2015 р., [смт. Міжгір’я]. – Вип. 18 / 
Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; 
уклад. О. М. Дзуровчик ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2015. – 
72 с. – (Серія "Бібліо-клас").

180. Письменниця і філософ Оксана Забужко : (до 55-річчя від дня 
народж.) : метод.-бібліогр. матеріал / Закарпат. обл. б-ка для дітей та 
юнацтва ; уклад. : Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 
24 с. : іл.

181.  "По ту сторону війни" : (волонтерство в Україні) : прес-дай-
джест / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва, Наук.-метод. від. ; 
уклад. : Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 16 с. : іл.

182. Реформа децентралізації в Україні : (довід. вид.) / Виногра-
дів. центр. район. б-ка, Громад. інформ. центр ; уклад. М. В. Марушка ; 
відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2015. – 32 с.
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183. Світ прозаїка Григорія Колотуші : літ. портр. : (до 100-річчя від 
дня народж. письменника) / Мукачів. міська центр. б-ка ім. О. Духновича, 
Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. – 
Мукачево, 2015. – 12 с.

184. Син зелених Карпат : до 90-річчя від дня народж. Юрія Мейге-
ша : бібліогр. покажч. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матіши-
нець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2015. – 34 с.

185. У нас в бібліотеках... : інформ. бюл. за матеріалами звітів пуб-
ліч. б-к Закарпаття за 2014 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. По-
тушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Каню-
ка. – Ужгород, 2015. – 60 с. : іл.

186. У нас в книгозбірнях Міжгірщини : (інформ. бюл.) / Міжгір. 
центр. район. б-ка, Метод.-бібліогр. від. ; матеріал підгот. Т. І. Станкеві-
чус ; відп. за вип. Н. І. Бубич. – Міжгір’я, 2015. – 20 с.

187. Україна – ЄС: зводимо мости : метод.-бібліогр. матеріал / За-
карпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. : Л. С. Горай ; відп. за 
вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 44 с.

188. Традиції + інновації = сучасна бібліотека : матеріали район. 
семінару-тренінгу 16 верес. 2015 р. / Виноградів. центр. район. б-ка ; 
Метод.-бібліогр. та інформ. від. ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 
2015. – 44 с. – (Школа бібліотечних ідей. Вип. 1).

189. 38 кадрів у пам’ять про Чорнобильську трагедію : інформ-
прос пект. / Мукачів. міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Інтернет-центр ; 
уклад. М. Д. Загорчак ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2015. – 27 с.

190. Традиційний одяг та вишивка Закарпаття : схеми вишивок : 
[комплект листівок] / передм., уклад. Т. Сологуб-Коцан ; фото : Я. Ма-
кар ; розробка схем : О. Гаркуша. –Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 
2015. – 16 листівок.

191-192. Kárpátalja és Nagyszőlős az időszaki sajtó oldalain : bibliográfiai 
útmutató … 2015 / Nagyszőlősi Központi Járási Könyvtár ; уклад. Г. Й. Мелан-
чук ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Nagyszőlős, 2015.

I fél évéről. – 28 о.
II fél évéről. – 22 о.
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ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖуЮтьсЯ

193. Дослідження, збереження, відтворення та популяризація 
культурної спад щини : наук. зб. Закарпат. музею нар. архітектури та 
побуту. – Вип. 2 / М-во культури України, Упр. культури Закарпат. ОДА, 
Закарпат. музей нар. архітектури та побуту, Повіт. Рада Сату Маре, По-
віт. музей Сату Маре ; редкол. : Г. В. Андял [та ін.] ; упоряд. : Г. В. Андял, 
В. В. Коцан. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 308 с. : іл. – 
Текст титула паралельно укр., румун, та англ. мовами.

194. Ірха, К. О. Тисячоліття – Millennia : наук. щоріч. – Вип. 2 / К. О. Ірха, 
В. В. Коцан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 
Іст. ф-т, Каф. історії України ; редкол. : Д. Д. Данилюк [та ін.]. – Ужгород : 
Ґражда, 2015. – 168 с.

195. Історичний часопис з богемістики і словакістики. – Вип. 5 : 
Особисте й національне в історичному калейдоскопі словаків та чехів / 
М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; 
Центр іст. студій з богемістики і словакістики, Комісія істориків України і 
Словаччини ; редкол. : І. М. Ліхтей, Г. В. Боряк, С. В. Віднянський [та ін.] ; 
упоряд. І. М. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2015. – 100 с. – 
Текст укр. та слов. мовами. – Титул парал. словац. мовою.

196. Міжнародний науковий вісник. – Спецвип. 1 (10) : за матері-
алами круглого столу експертів "Імплементація Закону України "Про 
вищу освіту" – необхідна передумова інтеграції в європейські просто-
ри вищої освіти та наукових досліджень" (м. Ужгород, 24 лют. 2015 р.) та 
міжнар. наук.-практ. конф. "Мобільність освіти, інноваційна культура та 
соціальна відповідальність як ресурси конкурентоспроможності євро-
пейських університетів" (м. Ужгород, 23-24 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і 
науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т", НДІ централ. Європи, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. до-
слідж. ; редкол. : І. В. Артьомов [та ін.]. – Ужгород, 2015. – 440 с. – Титул 
парал. укр. англ. мовою.

197-198. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Еко-
номіка / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т" ; редкол. : В. П. Мік ловда [та ін.]. – Ужгород, 2015.

Вип. 1 (45). Т. 1. – 288 с.;
Вип. 2 (46). – 448 с.

199. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медици-
на. – Вип. 1 (51) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т" ; редкол. : А. С. Головацький. – Ужгород, 2015. – 336 с.
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200-201. Науковий вісник Ужгородського університету. Се-
рія : Хімія / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т" ; редкол. : С. Ю. Чундак [та ін.]. – Ужгород, 2015.

Вип. 1 (33). – 104 с.
Вип. 2 (34). – 120 с.

202. Студії з філології та журналістики : зб. наук. праць студентів. – 
Вип. 3 / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т", Філол. ф-т, Рада молодих учених, Наук. тов-во студентів та 
аспірантів ; редкол. : В. Ф. Баньої [та ін.]. – Ужгород, 2015. – 66 с.

203. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. 
наук. пр. – Вип. 20 / М-во освіти і науки України,  ДВНЗ «Ужгород. нац. 
ун-т ; відп. ред. І. В. Сабадош ; редакол. : В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород, 
2015. – 164 с.

204. Acta Academiae Beregsasiensis : Tudományos folyóirat : filológia, 
történelem, pedagógia = Acta Academiae Beregsasiensis : наук. вісн. : фі-
лологія, історія, педагогіка = Acta Academiae Beregsasiensis : research : 
philology, history, pedagogy. – XIV. évfolyam = Т. XIV = Vol. XIV / Ukrajna 
Oktatási és Tudományos Minisztériuma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola = М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. = 
Ministry of Education and Sciense of Ukraine, Ferenc Rá kóczi II. Transcarpathian 
hungarian institute ; голов. ред. : І. Орос, Й. Сікура. – Beregszász ; Ungvár = 
Берегове ; Ужгород = Berehove ; Uzhhorod, 2015. – 312 с. – Текст угор. мо-
вою.
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ЛІтЕРАтуРА З КАРПАтОЗНАВстВА тА 
КНИГИ ЗАКАРПАтсьКИХ АВтОРІВ, 

ЩО ВИЙШЛИ ЗА мЕЖАмИ ОбЛАстІ
205. Антоняк, Андрій. Вступ до теорії літературы : 

высокошкольскый учебник / А. Антоняк ; Пряшівска 
універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка і 
културы. – Пряшів, 2015. – 182 с. – Текст русин. мовою.

Автор підготував перший у новітній історії підручник для 
вищих навчальних закладів зі спеціальності "Русинська мова 
та література".

206. Гаврош, Олександр. Різдвяний песик : опові-
дання / О. Гаврош ; худож. Л. Василенко. – Тернопіль : 
Навч. кн. – Богдан, 2016. – 48 с. : іл.

Оповідання, просякнуте неповторним духом Різдва, через 
дивні пригоди хлопчика Юрчика несе маленьким читачам 
віру в диво доброти.

207. Копорова, Кветослава. Фонетіка, фонолоґія 
і акцентологія русиньского языка : высокошкольскый 
учебник / К. Копорова ; Пряшівска універзіта в Пряшові, 
Інштітут русиньского языка і културы. – Пряшів, 2015. – 
114 с. – Текст русин. мовою.

Підручник для вищих учбових закладів зі спеціальності 
"русинська мова" висвітлює питання фонетики та фонології 
русинської мови.

208. Кухта, Василь. Deux ex machina = Бог із маши-
ни : поезії / В. Кухта. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 216 с.

Нова книга поета пронизана історіофілософськими роз-
думами про долю України, її сучасні духовно-цивілізаційні 
пошуки. Екзестенційність вибору митця та людської душі за-
галом – лейтмотив поетичних рефлексій автора.
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209. Малик, Галина. Їде грудень на коні : [поезії] / 
Г. Малик ; худож. оформ. О. Кваша. – К. : КАЛАМАР, 
2015. – 40 с. : іл.

Вірші дають можливість малятам-дошкільнятам здій-
снити чарівну подорож місяцями року.

210. Малик, Галина. Незвичайні пригоди Алі : 
Кн. перша : [повість у трьох кн.] / Г. Малик ; мал. Г. Олій-
ко.– К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 224 с. : іл. 

Герої популярної трилогії "Незвичайні пригоди Алі", до-
поможуть юним читачам зрозуміти, що все-все на світі зале-
жить від кожного з нас. А найбіль ше від нас залежить наше 
майбутнє! І тому дуже важливо доводити усі справи до кінця 
і, подібно до дівчинки Алі, відважно боротися з брехливими 
обіцянками-цяцянками та іншими сяк-таками. Адже через 
невиконані обіцянки наше майбутнє може перетворитися на 
мильну бульбашку!..

211. Падяк, Валерій. Історія карпаторусинськой 
лі тературы и културы: драматурґія и націо нал ный 
театер на Підкарпатській Руси (1848–1989) : вы со ко-
школськый учебник / В. Падяк ; Пря шів ськый універсітет 
у Пряшеві, Інстітут русинського языка и културы. – Пря-
шів, 2015. – 186 с. : фот.– Текст русин. мовою.

Перший підручник для вищих навчальних закладів зі спе-
ціальності "Русинська література та культура". Автор вперше 
дослідив один із аспектів історії культури та літератури карпат-
ських русинів, розвиток та становлення національного театру.

212. Плїшкова, Анна. Лексіколоґія і словотворї-
ня русиньского языка : высокошкольскый учебник / 
А. Плїшкова ; Пряшівска універзіта в Пряшові, Інштітут 
русиньского языка і културы. – Пряшів, 2015. – 194 с. – 
Текст русин. мовою.

Підручник для вищих учбових закладів зі спеціальності "Ру-
синська мова" висвітлює питання формування лексичних ша-
рів та принципів словотворення.
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213. [Тимофеєва, Ольга Олександрівна]. Зошит 
дошколярика : [крапка, риска, завиток – ще один до 
школи крок : роб. зошит] / О. О. Тимофеєва. – Вид. 2-ге, 
доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 32 с. : іл. 

"Зошит дошколярика" пропонує систему графомоторних 
вправ і занять для підготовки руки до письма дитини до-
шкільного віку. Завдання дібрані так, аби цікавість дитини до 
цього складного виду діяльності зростала та водночас підви-
щувалася пізнавальна активність. Крім того, в зошиті подано 
дидактичні ігри-вправи для розвитку довільної уваги дітей, 
їхньої пам’яті, координації рухів, окоміру та орієнтування 
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Ігнатович О. 155
Ільницький О. 220
Ійєш Д.  81
Ільченко Л. див. Па-

дяк Л. О. 5, 151
Ірха К. О. 194

К
Калантарідіс К. 236
Канюка О. А. 1, 83, 84, 

152, 155, 160, 161, 168-
172, 178, 179, 185

Карабін Т. О. 47
Качала Л. О. 57
Кваша О. 209
Керецман Н. П. 7
Кисіль О. 220
Кірімов І. 230
Кічура А. В. 24
Кічура В. П. 24
Клементіс В. 133
Кобаль Й. 85
Ковальчук А. А. 25
Ковальчук Г. 160
Колотуша Г. 183
Коляджин К. 214
Копорова К. 207
Корнєва Г. 82
Корсун О. М. 231
Костенко О. Ю. 164, 177
Костів І. В. 26
Коцан В. В. 193, 194, 240
Крафчик П. 5
Кремінь Д. 110
Кривцова М. В. 53
Кришеник В. 124
Кручаниця В. В. 57
Кубіній Н. Ю. 32
Кудрявская Л. Б. 106, 

232
Курта О. 107
Кухта В. 208
Кушко Н. 9
Кушнір Б. Г. 67, 75, 78, 

87
Кушнір Ю. Б. 55

Л
Лавер В. О. 52
Ладижець О. 131
Лазорець Т. В. 164, 177

Лазур Я. В. 47
Лакатош А. І. 175, 184
Лалакулич М. Ю. 35
Левадська Е. 68
Левч Я. І. 163
Легоцький Т. 16
Лемко Й. Й. 108
Лендєл В. Г. 222
Лендєл Я. 134
Лехман Н. С. 157, 159
Лехнер І. див. Lechner I. 
Лехцер В. Г. 161, 178
Лешанич М. М. 54
Ліхтей І. М. 8, 22, 195, 

228
Ліхтей Т. 109, 117
Ловга О. 73
Лях І. М. 29, 52
Лях Т. 88
Ляшина А. Г. див. Lia-

shi  na А. 

М
Маґочій П.-Р. див. 

Magocsi P. R. 5, 9, 151
Мадяр Р. О. 146
Мазурок О. 10
Макар Я. 190, 240
Максимишинец В., про-

тоієрей 147
Малик Г. 209, 210
Малишка В. 110
Малишка Н. 82
Мальваник Н. І. 113
Марканич М. В. 86
Маркович О. 111
Марку А. див. Márku A.
Мартиненко В. 67
Марушка М. В. 182
Мателешко Ю. П. 156
Матішинець М. М. 175, 

184
Мацько В. 112
Машіка О. 233
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Медведь М. М. 153, 159
Меденці М. В. 113
Мейгеш Ю. 184
Меланчук Г. Й. 191, 192
Мельник Л. О. 153, 156, 

157, 159
Мельник М. 240
Менджул М. В. 42, 47
Миколайчук І. 124
Мізун П. Г. 154
Мікловда В. П. 31, 32, 

197, 198
Місюк М. Д. 86
Молнар В. 75
Молнар Ф. див. Mol-

nár F. 
Моца А. А. 44
Мушинка М. 12, 137

Н
Неврлий М. 117
Ничкало Н. Г. 223
Ніна див. Параскева, 

ігуменья 
Ніцше Ф. 88
Новак В. 118
Новородовская Л. 119

О
Олашин М. 3
Олійко Г. 210
Онисько М. Ю. 222
Орос І. 204
Орос Л. І. 20
о. Орос П. П. 148
Остап’юк М. Я. 30
Офіцинська М. 62
Офіцинський Р. А. 11, 

89, 120

П
Павлишин В. 69
Пагиря В. В. 4, 121
Падяк В. 5, 9, 151, 211

Падяк Л. О. див. Ільчен-
ко Л. 1, 84, 152, 155

Палінчак М. М. 54
Панейко І. 110
Панов А. В. 45, 46
Панчук Н. М. 70, 84, 

122, 155, 160, 172
Панькевич І. А. 137
Пап С. В. 12
Параскева, ігуменья 

(Ніна) 224
Пашко Т. 233
Пеленко-Басараб С. 121
Петій М. 82
Петій-Потапчук Н. 78
Петровці-Кук М. М. 123
Петросова В. І. 53
Пилипчук В. Г. 234
Пітюлич М. І. 33, 55
Плїшкова А. 212
Повніц Н. 78
Погоріляк Р. Ю. 57
Полюжин М. 153
Попик Т. Ю. 56
Попик Ю. В. 56, 235
Поп С. С. 51
Потіш Л. А. 58
Потушняк Ф. 1, 83, 84, 

87, 152, 155, 160, 161, 
168-172, 178, 179, 
185, 231 

Приходько О. 238
Провозин В. 64
Прокоп О. К. 75
о. Пушкаш Л. 148

Р
Ракоці ІІ Ф. 16, 27, 28, 

135, 142-144, 204
Раховська Т. В. 76
Ребрик І. М. 124, 137
Ребрик Н. 137
Решетар О. В. 59
Рішко М. В. 37

Рогаль М. 122
Рогач І. М. 57
Росул Т. 74
Рошко В. Г. 125
Русин В. 85
Русин І. Ф. 222

С
Сабадош І. В. 139, 203
Савчин М. В. 47
Садовський М. 80
Свида В. 67
Свида Я. 67
Світлик Я. Ю. 153
Сирохман М. 69
Ситар И. (Сітар І.) 126
Сікура А. О. 53
Сікура Й. 204
Сіма І. 100 
Сіма Н. 69
Сірка Й. 13
Слабкий Г. О. 57
Слава С. 236
Славець М. 94
Сливка М. В. 222
Слуцька Є. Й. 1
Смоланка В. І. 40
Сова П. див. Sova P. 
Сократ 103
Сологуб-Коцан Т. 190
Сополига М. 3
Стадник О. А. 174, 176, 

183, 189
Станкевічус Т. І. 186
Степовий Ю. 237
Стойко С. М. 26
Сяркевич Ю. 238

Т
Тарасюк В. 99
Темнов А. (Темнов О.) 

див. Temnov A. 127
Темнов М. 114-116
Тиводар М. 22
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Тимофеєва О. О. 213, 
214

Токар М. Ю. 157
Томенчук М. В. 153
Турис Е. В. 58
Туряниця О. 82
Туряниця Т. М. 174, 176, 

183
Туряниця Ю. Д. 136, 241

У
Устич С. 38
Ухаль М. М. 138

Ф
Федака П. М. 2, 3, 65
Федака П. П. 2
Федака С. 129, 148
Федака Д. М. 104
Феделеш Н. Й. 48
Федів Є. 4
Федор А. див. Fedor A. 
Федор В. 70
Фенич В. 14
Фогт М. 149
Фофлак Р. І. 1

Х
Хархаліс Л. Ю. 56
Харченко Т. А. 25
Химинець М. Д. 153
Хланта І. В. 77, 128, 242
Хмара І. М. 162, 173
Хрипак Н. П. 222
Худзей О. О. див. Khud-

zey O. 

Ц
Цифра М. М. 158
Цмур Ю. 21
Цуняк О. З. 153

Ч
Чайковський П. 66
Чащина В. М. 173

Черемшина Марко 88
Черничко М. 129
Чіка В. Д. 162, 173, 180, 

181, 187
Чіпак В. 220
Чорі Ю. 140
Чотарі Ю. Ю. див. 

Csatáry G.
Чундак С. Ю. 200, 201

Ш
Шандор Ф. Ф. 32
Шеба В. С. 85
Шевченко Т. Г. 68
Шептицький А. 69
Шерегій Є. 81
Шерегій Ю.-А. 81
Шип Ю. 130
Шкіря В. В. 131
Шмайда О. 1
Шостак В. 63
Шрайнер Ш. див. 

Schreiner S. 
Штеля А. 132
Шуаібов О. К. 61

Щ
Щербан Т. Д. 33

Ю
Югасевич І. 137
Юрік Л. 133
Юрош О. 66

Я
Ябур В. 215
Яців Р. 69
Яцканин І. 90, 133 див. 

Jackanin I.

* *  *
B

Bárány B. див. Барань Є. 
135

Bárány E. див. Барань 
А. 135

Bárány S. 243

C
Csatáry Gy. див. Чота-

рі Ю. Ю. 28
Csernicskó I. 248

D
Dobos S. див. Добош 

О. 16
Dudášová-Kriššáková J. 

216
Dupka Gy. див. Дупка Д. 

15, 244, 249, 250
Džoganík J. див. Джога-

ник Я. 90

F
Fedor A. див. Федор А. 

70

G
Gazdag V. див. Газдаг 

В. 143

H
Híres-László K. див. 

Гіреш-Ласлов К. 144
Hodinka A. див. Годин-

ка А. 144
Huszti I. див. Густі І. 142

J
Jackanin I. 90

K
Khudzey O. див. Худ-

зей О. О. 60
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Konečný S. 217
Krafcik P. A. див. Краф-

чик П.
Kuchař K. 17

L
Lechner I. 142
Lehoczky T. див. Легоць-

кий Т. 16
Lengyel J. див. Лендєл Я. 

134
Liashina А. див. Ляши-

на А. Г. 60

M
Magocsi P. R. див. Маго-

чій П.-Р. 5

Márku A. див. Марку А. 
144

Masaryk T. G. 17
Molnár E. 150
Molnár F. див. Молнар Ф. 

16

N
Nagy Z. 150
Némejcová-Mékká I. 17

P
Padiak V. див. Падяк В. 5
Pomogáts B. 246

R
II. Rákóczi F. 16, 27, 28, 

135, 148, 142-144, 204

S
Schreiner S. див. Шрай-

нер Ш. 78
Szava P. див. Сова П. 18

T
Tárczy A. 247
Temnov A. див. Тем-

нов О. 79
Tóth M. 248

V
Vágner L. див. Вагнер Л. 

27

Z
Zubánics L. див. Зуба-

нич Л. 19, 250
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А
Актуально-6 13
Антологія української літератури 135
Архівні установи Закарпаття 86
Афера розуму 94

Б
Багатоелектродний коронний роз-

ряд в газах високого тиску 61
Безпековий, політичний, економіч-

ний та гума нітарний виміри су-
часного етапу європейської та єв-
роатлантичної інтеграції України 
40

Берегиня розумного, доброго, вічно-
го 65

Берегівська польдерна система: су-
часність та перспективи 220

Бібліоґрафія русинськоязычных вы-
дань 151

Бібліоподорож по Закарпаттю 160
Бібліотека в житті ужгородців: ін-

формаційний простір, сучасні 
послуги, перспективи розвитку. 
Вип. 2 161

Бібліотеки Закарпаття – дітям та 
юнацтву. Вип. 8 162

Бібліотеки Закарпаття: здобутки та 
нові напрями діяльності 83

Бібліотечка позашкільника. Вип. 16 
221

Біоорганічна хімія 222
Бог із машини 208

В
В пошуках правди 107
Вагон № 13 91

Василь Свида. Нетлінне 68
Велика боротьба  12
Ветхий Завет о Новом 145
Вибрані твори 104
Визначні діячі Свалявщини 163
Викресане серцем 105
Вимоги часу – нові форми роботи 

164
Виноградарство і виноробство на 

Закарпатті 34
Виноградівщина на сторінках періо-

дики. І-V кв. 2015 р. 165-167
Виробнича практика з технології лі-

со господарського виробництва 24
Вишивка 233
Внесок натуралістів-аматорів у ви-

вчення біологічного різноманіття 
27

Внутрішньошкільна система про-
фесійної орієнтації в Республі ці 
Польща 223

Вогнище 230
Вступ до теорії літературы 205

Г
Голокост на Закарпатті. 1944 – рік 

переслідувань 16
Гори ви мої мальовані 101

Д
Данилово 20
Дванадцять днів у Словаччині 141
Де лихо безсиле 113
Де сміх – мовчати гріх 108
Декоративно-прикладне мис тецтво 72
Дипломатична і консульська служ-

ба 45

АЛФАВІтНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ВИДАНь*

*Цифра після назви видання вказує на номер позиції.
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Дорога до Криниці Доброти 87
Дослідження, збереження, відтво-

рення та популяризація культур-
ної спад щини. Вип. 2 193

Друга міжнародна науково-
практична конференція 31

Е
Електоральний маркетинг в політич-

ному процесі: міжнародний до с-
від 41

Економічна теорія 55

З
За ниткою Apiaдни 99
Закарпаття на сторінках преси 2015. 

І-ІV кв. 2015 р. 168-171
Заклади культури клубного типу 

Закарпатської області 62
Збірка методичних посібників для 

до шкільних навчальних закладів 
50

Збірник наукових праць студентів 
географічного факультету 51

Зі серцем у руках 226
Змінюємо формат – створюємо но-

вий образ 172
Зошит дошколярика 213

И
История суверенной республики За-

карпатская Украина (Подкарпат-
ская Русь) для народа 6

І
Інноваційна практика в Ук ра їні та 

Білорусі: контекстне визначення 
потреб 236

Інформатика та інформаційні техно-
логії 52

Інформаційне суспільство: філософ-
сько-правовий вимір 234

Інформаційні ресурси бібліотек для 
дітей 173

Іоан Дулішкович – літописець істо-
рії краю 174

Історичний часопис з богемістики і 
словакістики. Вип. 4, 5 195, 228

Історичні нариси обліково-правової 
культури: Європа і Україна 30

Історії 102
Історія карпаторусинськой лі тера-

туры и културы: драматурґія и 
на ціо нал ный театер на Підкар-
патській Руси (1848–1989) 211

Ї
Їде грудень на коні 209

Й
Йосип Бабинець 219

К
Календар краєзнавчих пам’ятних 

дат Іршавщини на 2016 рік 175
Календар краєзнавчих пам’ятних 

дат на 2016 рік 1
Календар знаменних та пам’ятних 

дат Великоберезнянщини на 2016 
рік 177

Календар пам’ятних дат м. Мукаче-
ва на 2016 рік 176

Календар “Просвіти” на 2015 рік  2
Карпатська Україна 227
Карпатський діамант 128
“Карпатський драг” 229
Карпатські кванти серця 123
Книга Закарпаття: анотований ката-

лог ви  дань 2014 року 152
Кожен карпаторусин є русином... але 

не кожен русин є карпаторусином 
9

Колективізація в Закарпатті: полі-
тичні та адміністративні заходи  
примусового впливу на селян. 
1944–1955 231

Колискова для сонечка 214
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Колоїдна хімія 243
Колядує Закарпаття 136
Конкурентоспроможність економіч-

них систем та стратегічне управ-
ління нею: гносеологічний та 
утилітарний ракурси 32

Криничар. Горянин 225
Культура южных славян 64
Культурологія 48

Л
“Ластовочко, десь была?” 75
Легенди Срібної Русі 98
Лексіколоґія і словотворїня русинь-

ского языка 212
“...Лихі літа...”: криза чеської дер-

жавності у 1278–1283 роках 8
Ліси Ужгородщини 26
Лісова пірологія 49
Літературно-мистецьке життя Ко-

пашнова 242
Ломиголівка 120

М
Малий Лувер 68
Методичний посібник 245
Микола Садовський і Закарпаття 80
Мир чудес Т. 3, 4, 5 114-116
Михайло Полюжин, Наталія Вен-

жинович та їх учні 153
Між Карпатами і Татрами. Вип. 23 

117
Міжнародний науковий вісник. 

Спецвип. 1 (10) 196
Міжнародні зв’язки Великої Брита-

нії 60
Міжнародно-правові акти про право 

на свободу совісті та віро спові-
дання 43

Мізун Петро Гаврилович (29.01.1930–
14.05.1997) 154

Мікробіологія. Практикум 53

Мовна освіта, двомовність, мовний 
ландшафт 144

Мовне і культурне розмаїття у схід-
ній та Центральній Європі: цін-
ності ти виклики 143

Мовою квітів 70
Морфологія і сінтаксіс русиньского 

языка 215

Н
Надія Панчук: до 75-річчя від дня 

на роджен ня 155
Народний фольклорно-етнографічний 

ансамбль “Ужгород” 63
Наталія Сіма, Володимир Павли-

шин 69
Науковий вісник Ужгородського 

університету 
Серія : Еко номіка. Вип. 1 (45)-2 (46) 

197-198
Серія: Історія. Вип. 1-1 (30) (1995–

2013) 156
Серія : Медицина. Вип. 1 (51) 199
Серія: Політо логія. Соціологія.  

Філософія. Вип. 1-1 (18) (2004–
2015) 157

Серія : Хімія. Вип. 1 (33), 2 (34) 
200, 201

Незвичайні пригоди Алі 210
Нестаціонарні форми бібліотечного 

обслуговування насе лення об-
ласті: стан, проблеми і шляхи їх 
розв’язання. Вип. 1 178

Новітня література Закарпаття 89

О
О краю мій, Карпати милі 74
Орієнтири сучасної бібліотеки: вза-

ємодія, сервіс, креатив 179
Основи охорони праці 58
От энергобюджета мелких гидро-

бион тов к энергопотоку че рез 
гид роэкосистему 25
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Охорона здоров’я в Закарпатті 2014 
рік 158

Охорона праці у галузі 29

П
Павло Федака 3
Пасіка 109
“Первоклашка”  118
Перетривання 124
Петро Павло Орос: життя і мучени-

цтво 148
Пилигрим 127
Письменниця і філософ Оксана За-

бужко 180
Під небом 122
Пісенна хвиля Оглядова 77
Пісня любові 132
 “По ту сторону війни” 181
Податкове право 42
Полюції  92
Пора кривавих сліз 130
Поруч 111
Пригоди медведика Бумбі 96
Принцип устойчивости 149
Про суще... 38
Простір її життя: Людмила Григаш 

84
Публічне урядування, права люди-

ни і демократія: регіональний зріз 
євроінтеграції 47

Р
Регулювання русла річки Тиса у Трі-

анонському пограниччі 28
Регулювання трудоміграційних про-

цесів в транскордонному регіоні 33
Релігійний фактор у міжнародних від-

носинах 54
Реформа децентралізації в Україні 
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